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We Love The King
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ครูสกุณี  บุญญะบัญชา  

ครูใหญ่โรงเรียนประถม

บรรณาธิการ
ไตรรงค์  ประสิทธิผล

กองบรรณาธิการ
อิทธิกุณ   กนกกันทรากร

สมพร  รู้แสวง

ชัชฎาภรณ์  ศิลปสุนทร

ชฎาภรณ์  พิพุทธางกูร

จริยา  ฟักประไพ

รัตนา  วจนะศิริ

ฤทธิรงค์  เจริญวัฒนมงคล

สิริรัตน์   สังวาลย์
เบญจพร บุกบุญ
นันท์นภัส   รุ่งแสง

 ประทับใจกันไปถ้วนหน้ากับการแสดงดนตรีของเหล่านักเรียน คุณครู 
และผู้ปกครองชาวรุ่งอรุณที่คราวนี้มีชื่องานว่า “รักเมืองไทย” ซึ่งปีนี้ได้ท�าการ
เพิ่มรอบการแสดงไปถึงสองรอบด้วยกัน อิ่มอกอิ่มใจ ไปจนถึงอิ่มบุญจากการน�า
เงินรายได้ไปช่วยโรงเรียนที่ยากจนในชนบทอีกด้วย

 จากการท่ีได้ไปชมด้วยตาตนเองของกองบรรณาธิการสารประถมฯ 
ต้องขอชมด้วยใจจริงเลยว่า  งานแสดงครั้งนี้ท�าออกมาได้อย่างหมดจดงดงาม
และเต็มไปด้วยพลังจริงๆ  ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทั้งคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน
ทั้งประถมและมัธยม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไปจนถึงแขกรับเชิญ เห็นการ
จัดการและผลงานที่ออกมาแล้วอยากบอกว่า  นี่คือการท�างานของดรีมทีมที่
ยอดเย่ียมมาก  ทุกสิ่งที่ได้สดับรับชมและฟังในวันนั้นทั้งไพเราะ  น่ารัก   อบอุ่น 
สวยงามและอลังการครับ (ว่าแล้วก็ลุกขึ้นยืนปรบมือยาวนาน)   

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้  ขอให้บุญรักษา
ขอจงมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อที่จะมีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไปให้ประเทศไทย
อันเป็นที่รักของเราในภายภาคหน้า

   กองบรรณาธิการสารประถมอุดมปัญญา

บทบรรณาธิการ
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สวัสดีค่ะสมาชิกสารประถมทุกท่าน

 พลันเสียงเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” จบลง เสียงปรบ
มือก็ดังกึกก้องอย่างไม่ขาดสาย พร้อมกับรอยยิ้มจากผู้ชมที่ยังคงอิ่มเอมกับ
เสียงดนตรี เสียงขับร้อง และการแสดงของเด็กๆทุกคน  ผู้ปกครองต่างให้ค�า
ชื่นชมอย่างมากกับการแสดงดนตรีครั้งนี้

 เด็กทุกคนที่มีส่วนในการแสดง  ต่างได้จุดพลังแห่งการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีของตนเองได้อย่างเต็มเปี ่ยม  ได้พัฒนาความสามารถด้านดนตรี 
หรือด้านการแสดงอย่างก้าวกระโดดเพราะผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ด้วยการท�างานจริง ที่มีมืออาชีพท�างานให้เห็นเป็นแบบอย่าง  
คอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งที่ท�าให้เห็นถึงศักยภาพที่สูงมาก
ของมนุษย์ทุกคน

สารจากครูใหญ่

ครูจิ๋ว



สารประถมอุดมปัญญา 5   

 การค้นพบศักยภาพของเด็กๆ  ในคร้ังนี้  มาจากคณะครูที่ท�างาน
กันอย่างสอดประสานในหลายส่วน  นับแต่ครูดนตรีที่เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
โดยตรง  ครูประจ�าชั้นฝ่ายประถมที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องการฝึกซ้อม
เพิ่มเติม และการให้ก�าลังใจกับนักเรียน ครูประจ�าชั้นฝ่ายมัธยมที่ช่วยเป็นที่
ปรึกษาให้กับการแสดงและวิดีโอน�าเสนอต่างๆของนักเรียน

 บุคคลส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ท�าให้งานต่างๆ  ราบรื่นและเป็นไปด้วย
ดี  คือผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทุกเรื่องที่ทางโรงเรียนขอไป  หรือ
บางทีไม่ได้ขอ แต่ก็จัดให้กับพวกเราอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง
หลายท่านที่เป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของคอนเสิร์ตครั้งนี้

 ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนในความส�าเร็จคร้ังนี้เป็นอย่างมาก 
ทั้งที่กล่าวมาข้างต้น และรวมถึงแม่ครัวที่ท�าอาหารจ�านวนมหาศาลให้พวก
เราได้ทาน  แม่บ้านที่คอยดูแลทั้งตอนอยู่โรงเรียนและที่โรงละครแห่งชาติ  
ฝ่ายอาคารสถานที่ และทุกๆท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้หมด  ขอขอบคุณทุกๆ
ท่านที่มีส่วนกับความส�าเร็จครั้งนี้ค่ะ
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 ปีน้ีเป็นปีที่สองแล้ว  ที่ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตขึ้น  
ณ  โรงละครแห่งชาติ   การเตรียมตัว   การฝึกซ้อมให้กับนักเรียน  เป็นงานที่เคย
ท�าและทราบข้อที่ควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  จากประสบการณ์ในปีท่ีผ่านมา  
จึงท�าให้การฝึกซ้อมเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้   มีการเข้าค่ายเพื่อฝึกซ้อมเพิ่มเติม   
สิ่งเหล่านี้ท�าให้ครูเจี๊ยบรู้สึกไม่เป็นกังวลในการท�างานช่วงเตรียมงานคอนเสิร์ตเลย  
แต่อีกบทบาทหนึ่งที่ได้รับมอบหมายในปีนี้ คือ การเป็นพิธีกร   
 เมื่อได้ทราบว่าต้องท�าหน้าที่นี้   มีความกังวลในช่วงแรกๆ  เพราะเป็นสิ่ง
ที่ไม่เคยท�า  และคิดว่าจะท�าได้มั้ย?  ความกังวลก็เริ่มมาทีละเรื่อง  จะพูดอย่างไร   
เตรียมตัวอย่างไร  จะใส่ชุดไหน  แล้วใครจะดูแลนักเรียน  เมื่อความกังวลมีมากมาย   
จึงรวบรวมความกล้า   เดินเข้าไปหาครูจิ๋ว   เพื่อปฏิเสธหน้าที่พิธีกรนี้   ช่วงที่ได้พูด
คุยกับครูจิ๋ว  ท�าให้เห็นความอยากลองอยู่ในใจลึกๆ   เพราะหลายอย่างในชีวิตที่ไม่
เคยได้ท�า   ก็ได้มีโอกาสท�าที่รุ่งอรุณ   อีกทั้งหลายๆ คนมีความเชื่อใจ   และไว้วางใจ
ให้ครูเจี๊ยบท�า   จึงคิดว่าเราต้องตั้งหลักที่ตัวเราแล้ว   จึงให้ก�าลังใจตัวเองให้กล้า
และลองท�าสิ่งใหม่ๆ   (ซึ่งไม่รู้ว่าจะท�าได้ดีแค่ไหน)   ท�าให้เต็มที่  เต็มความสามารถ   
จึงตกลงรับหน้าที่นี้ด้วยความกล้าๆ  กลัวๆ  แต่ครูเจี๊ยบโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานที่
ดี เช่น  ทีมครูดนตรี  ครูประจ�าชั้นที่รับช่วงต่องานต่างๆ  ให้อย่างเต็มใจ   ต้องขอ
ขอบคุณทีมครูประจ�าชั้นมากๆ  รวมทั้งครูหนูที่เขียนสคริปต์บทพิธีกรให้   ครูหนึ่ง
พิธีกรชายที่ได้ท�างานร่วมกัน   จนสามารถท�าหน้าที่ให้ผ่านพ้นและลุล่วงไปด้วยดี
 ในบทบาทของพิธีกร  ครูเจี๊ยบคงไม่สามารถท่ีจะบอกได้ว่าท�าได้ดีมาก
น้อยแค่ไหน   แต่สิ่งที่ครูเจี๊ยบท�าส�าเร็จแล้ว คือ การก้าวข้ามความกลัว   ความ
กังวลของตัวเองได้ด้วยการให้ก�าลังใจ   เชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเอง   และท�า
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ   ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ได้มอบโอกาสดีๆ ให้ค่ะ

   	 ครูเอกลักษณ์			เล้าเจริญ	(ครูเจี๊ยบ)
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 ที่มาของคอนเสิร ์ตในครั้งนี้  เราได้กลับมาดูสิ่งที่เรามีอยู ่แล้วใน
รุ ่งอรุณ  และพยายามน�าเสนอออกสู่ภายนอก  เราได้เลือกการผสมผสาน
ระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลมาเล่นร่วมกัน  เราเลือกเพลงในวัฒนธรรม
ของไทย  เช่น  เพลงการละเล่นเด็กไทย  เพลงในแต่ละภาคของประเทศไทย  
เพลงไทยเดิม  และเพลงเทิดทูนในหลวงของพวกเรา  
 ผมได้รับหน้าที่เรียบเรียงเพลงให้วง R.A.Pop  Orchestra  เพลงที่ผม
ท�าคือ เพลงชุดการแสดงสี่ภาค   ช่วงที่ฟังครั้งแรก  ผมไม่ได้เกิดความประทับ
ใจซักเท่าไหร่   เพราะมันไกลตัวกับชีวิตของผมเหลือเกิน  แต่พอได้เริ่มเรียบ
เรียงเสียงประสาน    ใส่จังหวะ  ใส่ท�านองดนตรีตะวันตกเข้าไป  ก็เริ่มรู้สึกสนุก
และเสียงเริ่มมีความคุ้นเคยกับปัจจุบันมากขึ้น  เหมือนสองวัฒนธรรมได้มา
เจอกัน  เหมือนเป็นเพื่อนกัน  ดนตรีได้ผลัดกันน�า  ผลัดกันตาม  เราได้น�าสิ่งดีๆ
ของแต่ละวัฒนธรรมมาใช้   เราได้น�าท�านองที่ไพเราะ  สนุกสนาน  ความอ่อน
หวานของวัฒนธรรมไทย  มาผสมกับการเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรี
ตะวันตก  ที่มีความชัดเจน  มีการสอดประสานของแต่ละเครื่องดนตรี  ท�าให้ได้
เสียงที่แปลกใหม่  มีความลงตัว    นักเรียนทุกคนมีความพยายามฝึกซ้อม  และ
ตั้งใจเล่น  จนท�าให้เพลงแสดงออกมาได้อย่างพร้อมเพรียง  จนเกิดเป็นดนตรีที่
น่าฟัง  หลังจากนี้ผมมีความประทับใจเพลงในคอนเสิร์ตในครั้งนี้  และต้องเปิด
ฟังไปอีกนาน 
 ผมได้เรียนรู้ถึงดนตรีแต่ละภาคที่มีลักษณะเฉพาะตัว  และมีความ
ไพเราะไปคนละแบบ  ดนตรีได้สะท้อนลักษณะของแต่ละภาคซึ่งไม่สามารถ
บอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากัน  ดนตรีแต่ละภาคมีคุณค่าในตัวมันเอง  ซึ่งได้ไปรับ
ใช้วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของคนไทย  ดนตรีจึงเป็นภาษาสากลที่บอก
เล่าเรื่องราว  อารมณ์  ให้คนทุกคนได้เข้าใจได้  
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 ผมได้เรียบเรียงเพลง  ในหลวงในดวงใจ  ผมเปิดฟังเพลงนี้หลายรอบ
มากเพื่อบันทึกเป็นตัวโน้ตออกมา  และเรียบเรียงให้เหมาะกับวง  ในระหว่าง
ท�าผมเริ่มรู้สึกถึงความตั้งใจ  ของผู้แต่งที่ต้องการเทิดทูนในหลวง  ค�าร้องของ
เพลงล้วนเป็นความจริงที่ในหลวงท�างานเพื่อประเทศไทยตลอดมา  ท�าให้ผม
รู้สึกศรัทธา  และเทิดทูนในหลวงมากยิ่งขึ้น  การท�าเพลง  หรือการแต่งเพลง
ให้ท่านคงใช้เวลาไม่นานเท่ากับสิ่งที่ท่านได้ท�าให้กับคนไทยทุกคน  แต่เพลงก็
เป็นตัวแทนที่ได้บอกความรู้สึกที่อยากจะเทิดทูน  เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ความดี
งามของท่าน  คนรุ่นหลังเมื่อได้ยินเพลงนี้  จะได้ทราบเรื่องราวดีๆ  แบบอย่าง
ดีๆ ของในหลวง จะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เดินตามรอยของท่าน
 ผมยังได้เห็นความร่วมมือของชาวรุ่งอรุณ  นักเรียน  ครู  เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายร่วมมือ  ร่วมใจ  รับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา  
ท�าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ทุกคนมีการรับฟังกัน   ท�าให้งานสามารถ
ด�าเนินไปได้เรื่อยๆ    และส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 แม้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก  แต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้
มา  นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  ผมได้เห็นแง่มุมของนักเรียนที่ไม่
สามารถเห็นได้ถ้าไม่มีเวทีให้นักเรียน  ผมเห็นความพยายามของนักเรียนที่
จะฝึกซ้อมเพลงที่อยากจะแสดงออกมาให้ได้ดี  ความที่อยากแสดงบนเวที  
อยากให้คนยอมรับความสามารถของเขา  ซึ่งเป็นพลังที่ดี   
 เราได ้น�าเสนอความดีงามของวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับ
วัฒนธรรมปัจจุบัน  ว่าเราสามารถอยู่กับทั้งสองวัฒนธรรมได้ถ้าเราเปิดใจ
ยอมรับ  ไม่ดูถูก  หรืออคติกับวัฒนธรรมของเราเอง  เราก็จะรู้จักที่ไป  ที่มา
ของตัวเราเองได้  แล้วเราก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจขึ้น    

   

   ครูเอกราช		แพรม่วง	(ครูเล็ก)
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 ...และแล้วคอนเสิร์ตก็ผ่านไปด้วยดีกับเวลาสองชั่วโมงกว่าๆ   และ
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว   แต่สิ่งที่ยังตรึงใจทั้งนักดนตรี ผู้ชม นักแสดง และทีม
งานที่เกี่ยวข้องทุกคนในงานนี้  คือภาพของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะ
ท�าให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้ออกมาโดยสมบูรณ์แบบที่สุด  ต้องยอมรับว่าตั้งแต่
ได้รับโจทย์ว่าจะมีคอนเสิร์ตนั้น  รู้สึกกังวลในช่วงแรกถึงกรอบของเวลาที่มีไม่
มากนัก   ว่าเราจะจัดการอย่างไรให้ตัวเราสามารถพาเด็กทั้งหมด  ให้สามารถ
เล่นเพลงทุกเพลงได้ทันตามเวลาที่ก�าหนด  
  แต่พอเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอ ก็เริ่มเห็นถึง
ขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้น   ในส่วนของครูตั๋มได้รับมอบหมาย
ในการควบคุมการซ้อมวงขับร้องสมานเสียงทั้งวงนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
วงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖  วงขับร้อง
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินของชั้นประถมศึกษาปีที่๓ รวมนักร้อง ๑๐๐ กว่าชีวิต  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ เพราะแต่ละเพลงของแต่ละวง ครูตั๋มได้ใส่ราย
ละเอียดของการประสานเสียง ๒ แนว ท�าให้เพลงมีสีสันมากขึ้น  
 สิ่งที่ประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งน้ีคือ    รู้สึกช่ืนชมในความสามารถ
ของนักเรียนรุ ่งอรุณที่ทุกคนอดทนและตั้งใจในการฝ ึกซ ้อมกันอย่าง
ขะมักเขม้น  ถึงจะมีบ่นหรือออกอาการเบื่อบ้าง   แต่นักเรียนทุกคนก็สามารถ
ก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยและความเบื่อมาได้   ครูเป็นอีกแรงที่คอยให้ก�าลัง
ใจนักเรียน   โดยการให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกและการเรียนรู้หลังจากการ
ซ้อม     พร้อมกันนี้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การซ้อมดนตรีของตนเองว่า     
ครูสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างไร...
 สุดท้ายนี้  ครูต๋ัมขอขอบคุณชุมชนชาวรุ่งอรุณทุกคนที่เป็นพลัง
กายและพลังใจในการท�าให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ส�าเร็จเป็นอย่างดี...ขอขอบคุณ
ครับ....แล้วเจอกันกับคอนเสิร์ตในปีหน้า(หรือเปล่า?)ครับ

                                           
   	ครูปิติธรรม		ธรรมศรี	(ครูตั๋ม	ดนตรีสากล)
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 จากออแกไนซ์เซอร์อาชีพ ก็พลิกผันตัวเองมาเป็นครูสอนดนตรีไทย 
แต่เมื่อได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ได้จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ  อีกครั้ง วิญญาณ 
Producer ก็เข้าสิงทันที    การท�างานกับคนเกือบพันชีวิตก็ไม่น่าจะยากอะไร        
ถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีอายุตั้งแต่ 8-92 ปี  การจับไมค์อยู่หน้างานดูภาพรวมทุก
อย่างของคนกลุ่มนี้    ต้องคิดทุกวินาทีว่าจะท�ายังไงให้ภาพในความคิดออก
มาเป็นงานที่จับต้องได้จริง    มันไม่ได้สนุกอย่างที่คิด   เพราะที่ตรงนี้เต็มไป
ด้วยความเครียด  ความกดดัน  ความคาดหวัง และต้องท�างานแข่งกับเวลาที่
มีจ�ากัด   คุณต้องท�ายังไงก็ได้ที่จะต้องปิด job ให้จบผ่านใน 1 take และต้อง
สมบูรณ์ 100% ... ขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับ ที่มอบโอกาสดีๆ  ให้คนคน
นี้ได้ขึ้นมาท�าหน้าที่ที่รักอีกครั้ง   ขอบคุณพี่ๆ   ในทีมดนตรีไทย ดนตรีสากล
ที่ช่วยเหลือทุกอย่างสิ่ง และคอยลากกันไปให้งานส�าเร็จ ขอบคุณผู้ปกครอง
ที่สละเวลามาฝึกซ้อม และแสดง     ขอบคุณนักเรียนทุกคนทั้งเบื้องหน้าและ
เบื้องหลังที่ช่วยกันสานฝันคอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย
ดี    ขอบคุณค�าชื่นชมจากคนดูทุกคน     โดยเฉพาะค�าชมจากลีโอ “บางคนก็
ท�างานได้โดยไม่ต้องการดอกไม้ หรือเเสง Spotlight” ขอให้เชื่อเถอะว่า วันนี้
พวกเราโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว และจะโตขึ้นไปอีกครับ 

       		ครูโอ๊ต
	 	 	 	 ครูอภิญญาวุฒิ			วิโรจน์เวชภัณฑ์
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 ผ่านพ้นไปได้อย่างน่าประทับใจ กับการแสดงคอนเสิร์ต “รักเมือง
ไทย” การจัดงานในครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเรา
ชาวรุ่งอรุณ  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์ผลงานในวันนั้น (๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๗) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการจัดการแสดงในครั้งนี้ คงท�าให้ทุก
คนได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆ  อย่างเลยทีเดียว 

 จากการเรียนรู้ของตัวผมเอง ในช่วงแรกๆ ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ
การจัดคอนเสิร์ต  ทุกคนยังคงมองไม่เห็นภาพว่ามันจะออกมาในรูปแบบ
ไหน   ทุกคนยังคงติดภาพกับการจัดงานในรูปแบบเดิมๆ  ยังไม่หลุดกรอบ
มากนัก   การคุยงานในช่วงแรก จึงค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าจับต้นชนปลายไม่
ถูกกันเลยทีเดียว  แต่เมื่อได้คุยกันบ่อยครั้งมากขึ้น  โดยมีคุณครูจิ๋ว ครูใหญ่
โรงเรียนประถม เป็นผู้พยามยามดึงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน  จึงได้
ชื่อคอนเสิร์ตที่ดูเรียบง่าย แต่ความหมายดี  อย่างที่ผู้ชมได้รับชม 

 การแสดงในวันนั้น คงเป็นวันที่หลายๆ คนประทับใจไม่มากก็น้อย  
จะมีสักกี่ที่ ที่จะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเล็กได้มีส่วนร่วมในการท�างานใหญ่
ได้ และร่วมแรงร่วมใจกันได้ขนาดนี้      การแสดงบนเวทีที่ผ่านสายตาผู้ชมนั้น     
มีจ�านวนผู้แสดงมาก แบบไม่มีที่ไหนมากขนาดนี้   รวมทั้งยังได้ผู้ปกครอง ครู 
เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้   ทั้งที่เป็นเบื้องหน้า และเบื้องหลัง  ทุกคนเต็มที่
กันดีจริงๆ

 การท�างานในครั้งนี้   เป็นการท�างานที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง    
อย่างแรกเลย     เราได้ออกจากความเคยชิน  ได้ท�างานร่วมกับครูดนตรีไทย  
ได้เล่นดนตรีร่วมกัน  ซึ่งในความเป็นจริงหาโอกาสแบบนี้ได้น้อยมาก  ท�าให้
เราได้พูดคุย   ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์   ท�าความรู้จักกัน
มากขึ้น   ท�าให้ได้ชุดการแสดงอย่างที่เห็น   มีทั้งความน่ารักของเด็กน้อย และ
ความประทับใจในการแสดงส่วนอื่นๆ ด้วย



20 สารประถมอุดมปัญญา



สารประถมอุดมปัญญา 21   

 ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการอ�านวยเพลงของวง 
R.A.POP ORCHESTRA  ก็ได้เห็นเด็กนักเรียนของเรา ทั้งที่เป็นนักดนตรี 
และเป็นนักแสดงทุกคน ในการฝึกซ้อมดนตรีในช่วงแรกๆ  ต้องยอมรับว่าตัว
เราเองมีความคาดหวังที่สูง (เนื่องจากเป็นปีที่ ๒ ที่ได้แสดงคอนเสิร์ต) อยาก
ให้ทุกสิ่งออกมาดีอย่างที่คิดเอาไว้   จึงท�าให้การซ้อมในช่วงแรกค่อนข้างจะ
จริงจัง และเกิดภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิด  ไม่พอใจ  แต่เมื่อเราปรับใจให้อยู่ใน
ภาวะที่เป็นปกติ  ปรับทัศนะคติในการคิดใหม่  ลดการคาดหวังกับเด็กนักเรียน
ว่าจะต้องเป็นอย่างที่ใจเราคิดให้น้อยลง   เราก็รู้สึกมีความสุขในการซ้อมมาก
ขึ้น     ตัวเด็กเองเขามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอสมควร    เมื่อใกล้วันแสดง   เขาก็
รู้ว่าจะต้องท�าอะไร และอะไรคือสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้า  ท�าให้เขามีความตั้งใจ
มากขึ้น จนถึงเวลาแสดง 

 สุดท้ายนี้แม้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตจะได้จบลง  แต่ผมเชื่อว่าความ
ประทับใจ และความซาบซึ้ง ยังคงติดตัวพวกเราไปตลอด   ผมต้องขอขอบคุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณที่เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง  ขอบคุณเด็กๆ ที่น่ารัก 
ครู ผู้ปกครอง ที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ขอบคุณคุณครูจิ๋ว ที่เป็นที่ปรึกษาในการ
จัดงานในครั้งนี้   รวมทั้งรับฟังทุกอย่างจากพวกเรา(ทีมท�างาน) ขอบคุณทีมงา
นทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในงานชิ้นนี้   ขอขอบคุณทีมครูดนตรีทั้งดนตรีไทย และ
ดนตรีสากล ที่ร่วมแรงร่วมใจผลิตผลงานที่มีคุณค่า และร่วมฝ่าฟันอุปสรรค์
ต่างๆ ไปด้วยกันครับ   

    ครูเชษฐพงศ์		รอตฤดี	(ครูเชษฐ)
	 	 	 ผู้อ�านวยเพลงของวง	R.A.POP	ORCHESTRA
	 	 	 	 ๒๖	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๘
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ไม่มีอะไรยากเกินกว่าจะท�าได้
     ช่วงวางแผนการท�างาน   คิดรูปแบบการแสดง  ครูดนตรีทุกท่านช่วยกัน
ออกความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่   ในหัวของผมมีแต่ภาพความวุ่นวาย  จะท�าได้ยัง
ไง   การแสดงแต่ละอย่างที่พูดกัน   มันใหญ่มากๆ  ผมยังแอบคิดในใจเล่นๆ ว่างาน
นี้วงแตกแน่ๆ    เพราะดูอาการของครูหลายคนก็เป็นกังวล    ผมก็ไม่รอช้าที่จะบอก
ทุกคนในทีมลองท�าอะไรที่ไม่เห็นภาพดูบ้าง  แต่ในใจก็กลัวๆอยู่   ก็ได้แรงผลักดัน
จากครูจิ๋วล่ะครับ   ทุกคนจึงลงเรือล�าเดียวกัน   เล่นเอานอนไม่หลับ !   ไม่ใช่หลาย
วันนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวกว่าจะเห็นภาพเป็นเรื่องราวของชุดการแสดง  
แต่ยังมีเรื่องที่ต้องให้ปรับแก้อยู่ทุกครั้ง  ที่มีการคุยงานกัน   แต่มันเป็นพลังที่ส่งให้
เห็นแววตาแห่งความมุ่งมั่น   ให้ครูมีเป้าหมายร่วมกัน   ทุกคนก็ไม่รอช้าที่จะด�าเนิน
งานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ  
 นักดนตรีวง  R.A.Pop Orchestra  ได้รับหน้าที่เป็นวงหลักร่วมกับวงผสม
ของดนตรีไทย  ซึ่งเป็นความหลากหลายที่เกิดจากความต้ังใจของทีมครูดนตรีทุก
ท่าน  ตั้งแต่การเซ็ตเครื่องดนตรี   การเลือกเพลง  การพานักดนตรีที่หลากหลาย
ความสามารถให้มาฝึกซ้อมร่วมกันในหลักร้อยชีวิต  เป็นเรื่องท้าทายส�าหรับครูกับ
นักเรียนมากๆ   ที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน   ครูต้องท�าให้ทุกคนที่แตกต่างไปด้วยกัน
ให้ได้   ตั้งแต่การเรียบเรียงเพลงขึ้นมาใหม่   เพื่อให้นักเรียนเล่นได้กันทุกคน และ
เข้ากับการแสดงที่ออกแบบไว้    นักเรียนก็ท�าหน้าที่อย่างหนัก   ในการซ้อมหลายๆ
เพลงในวันเดียว  ท�ากันเหมือนมืออาชีพ  จนครูเองยังแอบสงสารนักเรียน   หลาย
คนมีความอดทน และความพยายามจากเล่นไม่ได้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ชัดเจน   
บางคนซ้อมจนร้องไห้ขอกลับบ้านก็มี  นี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้  ต้องฝึกก้าวข้าม
ขีดจ�ากัดของตัวเอง  ตัวครูก็เช่นกัน  ต้องก้าวข้ามในสิ่งที่คิดว่าท�าไม่ได้   แล้วการ
พัฒนาตนเองก็จะเกิดขึ้น   ผลมันจะเป็นอย่างไร  อย่าเพิ่งไปคาดหวัง    คอนเสิร์ต  
“รักเมืองไทย”  ในครั้งนี้ผมเองไม่ได้คิดว่าต้องออกมาดี   แต่เต็มที่กับสิ่งที่ท�า   ขอ
ขอบคุณครูจิ๋วที่เหนื่อยกับเรามาตลอดตั้งแต่ต้น  ครูประจ�าชั้น   นักเรียนทุกคน  ทีม
ครูดนตรีสากล  ทีมครูดนตรีไทย ที่เข้มแข็งขึ้นทุกปีและไม่หวั่นแม้จะมีงานหน้ามา
อีก ???

           ครูคมสัน		ละครอนันท์	(ครูบั๊ก)
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 “รักเมืองไทย”  งานแสดงคอนเสิร์ตแห่งความประทับใจและความสุข
งานหนึ่งที่ผมได้รับ  เป็นการรวมพลังความสามัคคีในการจัดงานของเราชาว
รุ่งอรุณทุกคน   แสดงถึงความทุ่มเท และความตั้งใจในการท�างาน    ฝึกซ้อม
ของคณะครู ผู้ปกครอง  รวมถึงนักเรียนทุกคน ท�าให้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในครั้งนี้  แม้จะมีอุปสรรคทั้งในระหว่างการท�างาน 
หรือแม้แต่ระหว่างการแสดงก็ตาม  แต่ทุกคนก็ตั้งใจท�าและหวังที่จะให้การ
แสดงในคร้ังนี้ออกมาเป็นที่ประทับกับผู้ชมทุกคน  ผมรู้สึกตื้นตันทุกคร้ังเม่ือ
การแสดงจบแล้วได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชม และเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชม
อย่างเนืองแน่น   ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับชมการแสดงในครั้งนี้คงจะมีความสุข  
ความประทับใจ และเกิดความรักในประเทศไทยของเรามากขึ้น
 ทั้งนี้ผมขอขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ให้โอกาสและพื้นที่ส�าหรับเด็ก
ได้แสดงพลังและศักยภาพที่มีออกมา ให้โอกาสครูดนตรีไทยและสากลได้
สร้างสรรค์ผลงาน และเรียนรู้การท�างานร่วมกัน ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู
ประจ�าชั้น และผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน    ที่ท�าให้
งานนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน และที่ขาดไม่ได้เลยคือ 
ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน  ที่เป็นก�าลังใจที่ดีให้กับนักแสดงทุกคนแม้
จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ตาม

	 	 ครูณัชกฤษฎิฌาน์		แก้วละเอียดคุณ	(ครูเป้	ดนตรีไทย)
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 ความรักในความเป็นชาติ  ความรักในความมีวัฒนธรรมของชาติ     
มิได้เกิดขึ้นด้วยการบอกให้รักหรือการชี้แจงเป็นค�าพูดว่ารักอย่างนั้นอย่าง
นี้   การแสดงให้เห็นผ่านงาน  ผ่านสีหน้า  ผ่านรอยยิ้มต่างหากที่จะท�าให้คนที่
ได้เห็นเกิดความรักขึ้นมาเองโดยไม่ต้องนั่งจาระไนไขความอะไรให้มาก  งาน
ครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันในข้อนี้ได้ด้วยความสุขที่เด็กๆส่งออกไปสร้างรอยยิ้มใน
หมู่ผู้ฟัง   นั่นคือสัญญาณบอกถึงความรักอันก่อเกิด  เมื่อมีเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้น
แล้วดังนี้ จะท�าอย่างไรที่จะท�าให้มีความเจริญงอกงามเกิดขึ้น   ให้ความรัก
นี้เติบโตขึ้นจากที่รักเด็กเป็นรักโรงเรียน     จากรักโรงเรียนเป็นรักชาติ   จาก
รักชาติเป็นรักวัฒนธรรมของชาติและท้ายที่สุดจาก “รัก” เปลี่ยนเป็น “รักษ์” 
นี่ถึงเป็นความ “รักไทยอย่างใจรักษ์” อย่างแท้จริง จากความรู้สึกนี้ท�าให้รับรู้
ได้ว่า   เราได้ท�าการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วท�าให้เราต้องขบคิดที่จะเดิน
หน้าเพื่อบ�ารุงเมล็ดพันธุ์นั้นให้งอกงามต่อไป
 ในการท�างาน การเตรียมงาน หรือหลากเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้อติดขัด 
ค�าชื่นชม ค�าติฉิน อุปสรรค นานาสารพัด ล้วนเป็นธรรมดาโลกที่ต้องเกิดขึ้น  
ความสมัครสมาน  การกระทบกระทั่ง อารมณ์ อากาศ ก็ล้วนเป็นธรรมดาโลก          
เป็นเครื่องอันมีขึ้นเพื่อให้พัฒนาตน ก้าวข้ามทั้งสิ้น จากงานที่ออกมาในวัน
นั้น การแก้ปัญหาร่วมกัน จนงานลุล่วงมาได้   ท�าให้มองข้ามปัญหาทั้งหมด
ไปได้อย่างง่ายดาย   แต่ในทางกลับกันสิ่งเหล่านั้นนั่นเองที่ท�าให้เรารู้จักการ
มองปัญหาและการวางมัน   การจัดการบริหารคน  บริหารเวลา และบริหาร
งาน   ซึ่งงานคือการเรียนรู้   งานคือการแสดงตัวตน     งานคือเครื่องมือพัฒนา
ตน     ดังนั้นเมื่อมีความสุขในการท�างาน     งานนั้นก็จะมีกระแสแห่งความสุข
เจืออยู่     ท�าให้งานนั้นฟังก็สุขหู   ดูก็สุขตา    เกิดความยินดีปรีดาในการเสพ
งานนั้น...ดังงานนี้ “รักเมืองไทย” 

   ครูเอกภพ		ศรีรักษา	(ครูเอก	ดนตรีไทย)
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 การแสดงดนตรีครั้งนี้    เกิดความประทับใจในความเพียรพยายาม
ของนักเรียน  หลายคนเริ่มจากศูนย์  ในการฝึกซ้อมมีอุปสรรคต่างๆ  เกิด
ขึ้น     รู้สึกหวั่นใจว่างานจะออกมาไม่ดี  เมื่อเวลาผ่านไป  นักเรียนเริ่มมีความ
ตั้งใจท�าให้มองเห็นพัฒนาการ  ความตั้งใจของเด็กๆ   และเมื่อถึงเวลาแสดง
ความกังวลต่างๆ   ถูกมองข้ามไป    เพราะเด็กๆต่างตั้งใจที่จะเล่นอย่างเต็มที่       
ท�าให้งานออกมาดี   เกินจากที่คาดหวังไว้       
 นอกจากนั้น  การจัดงานใหญ่อย่างครั้งนี้   นอกจากเด็กๆ ที่ตั้งใจใน
การแสดงและฝึกซ้อมแล้ว  ยังเห็นความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วน     ทุกคน
ท�างานตามหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง  งานคอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” คงเรียบร้อย
และผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่มีความสมัครสมานสามัคคีในครั้งนี้

   ครูกนกศักดิ์		วาสุกรี	(ครูโอม	ดนตรีไทย)
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	 ขอแสดงความช่ืนชมและร่วมภาคภูมิใจไปกับทุกๆคนที่
มีส่วนร่วมในความส�าเร็จครั้งนี้	 โดยเฉพาะเด็กๆ	 ค่ะ	 ได้เห็นความ
ตั้งใจของพวกเขาแล้ว		เชื่อว่าเขาได้จุดไฟหรือต้นก�าเนิดแห่งพลัง
ชีวิต(Drive)ขึ้นด้วยตัวของเขาเองแล้ว	ต่อไปข้างหน้าเขาจะไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคใดๆ	 และจะสามารถน�าพาชีวิตของตนไปสู่ความส�าเร็จ
ดังที่มุ่งหวังได้แน่นอน

    อาจารย์ประภาภัทร   นิยม  
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คอนเสิร์ตจบแล้ว...แต่ความทรงจ�าจะคงอยู่ตลอดไป

 ใครสักคนกล่าวว่า “ดูครู ให้ดูศิษย์ ดูพ่อแม่ ให้ดูลูก” ใช้ได้กับสิ่งที่ได้
เห็นประจักษ์ด้วยตาของตัวเองในคอนเสิร์ตรอบ 18.00 น. จริงๆ ความงดงาม 
พร้อมเพรียง การจัดเรียงล�าดับการแสดง ทุกอย่างท�าได้สมบูรณ์สวยงาม
สะท้อนความตั้งใจและทุ่มเทของคุณครูและทีมงานทุกคน...
 แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าไฟฟ้าจะดับลงใน
ขณะที่การแสดงเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน  ท่ามกลางความตกใจของทุกคนทั้งบน
เวที ความตื่นตะลึง (ไปชั่วขณะ) ของกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ปกครอง แถมงานนี้มี
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้
ด้วย
 ขณะนั้นเป็นช่วงการแสดงที่เป็นการเกริ่นน�าเข้าช่วงของพี่ๆ 3 คนบน
เวที ที่มีสติดีมากๆ ทั้ง 3 คนยังคงท�าการแสดงต่อไปท่ามกลางความมืดและ
ต้องตะโกนให้ดังขึ้นเพื่อประคองให้การแสดงยังด�าเนินต่อไป...และสิ่งที่ท�าให้
น�้าตารื้นขึ่นมาทันทีคือภาพที่ผู ้ปกครองค่อยๆ  หยิบมือถือข้ึนมาเปิดโหมด
ไฟฉายแล้วส่องขึ้นไปบนเวทีทีละคนสองคน  จนเวทีสว่างไสว....เพื่อช่วยให้
เด็กๆ ทั้ง 3 คน ได้แสดงจนจบฉากนี้ไปได้
 นี่คือความเป็นรุ่งอรุณที่ค่อยๆ หล่อหลอมพวกเราไว้ ไม่เฉพาะแต่
ลูกๆ พ่อแม่เองก็ได้อาศัยพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะ

	 	 	 	 แม่ตู่	 (แม่ของวิชญ์ ป.๕/๓)
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ภาพความประทับใจจากคอนเสิร์ต	“รักเมืองไทย”	ทั้ง	๒	รอบ

 ประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดีกับคอนเสิร ์ตที่ยิ่งใหญ่ของชาว
รุ่งอรุณ คอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” ที่จัดแสดงขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ วัน
อังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การแสดงจัดขึ้นด้วยกัน ๒ รอบ คือ รอบ 
๑๔.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. 
 ถึงแม้การแสดงจะจบไปแล้ว  แต่ผมเชื่อว่าความประทับใจกับ
การแสดงในครั้งนี้ยังไม่ได้จางหายไปจากความทรงจ�าของทุกท่านที่ได้รับ
ชม ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้ข่าวว่าจะมีการแสดง
คอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้เห็นการจัดเตรียมงานของ
คณะครู ได้เห็นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนในการฝึกซ้อม การประสาน
งานกันอย่างลงตัวไม่ว่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ถึงแม้ว่าระหว่างการซ้อม
จะมีอุปสรรค แต่ทุกคนก็พากันก้าวข้ามผ่านพ้นไปด้วยดี ใครได้มาอยู่เบื้อง
หลังเวที ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันซ้อม คิวการปล่อยตัวที่ไม่ใช่ว่าจะราบรื่น
ลงตัวอย่างที่คิด ... ผมเองยังไม่คาดคิดเลยว่า วันแสดงจริง ทุกอย่างจะลงตัว
ได้อย่างเหลือเชื่ออัศจรรย์ บอกตรงๆว่า ผมแอบน�้าตาคลอเบ้าในแทบทุกคิว
การแสดง ปลาบปลื้มที่ได้เห็นความสามารถของเด็ก
 ผมถ่ายรูปไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุข หลายครั้งที่วางกล้องลง 
แล้วปรบมือตาม ร้องเพลงตาม เต้นตามก็มี จนเกือบเผลอที่จะลืมกดชัตเตอร์ 
^_^!
 ใครที่ได้ชมรอบการแสดงสุดท้าย ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับในระหว่าง
ที่มีการแสดง แน่นอนครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานไม่คาดคิดมาก่อน ... นัก
แสดงบนเวที ก็ยังคงแสดงต่อท่ามกลางความมืด นักแสดงและผู้ชมชาว
รุ่งอรุณ ไม่ได้ตื่นตระหนกใดๆ และเหตุการณ์นี้เอง มันท�าให้เกิด “ภาพแห่ง
ความประทับใจ” โดยที่ช่างภาพยกกล้องถ่าย ปรับโหมด ตั้งค่าในกล้องกัน
แทบไม่ทัน (เสียดายที่ผมถ่ายไม่ได้ดีในช็อตนี้) 
 ...ภาพทีผมพูดถึงคือ ภาพที่ท่านผู้ชมพร้อมใจกันยกโทรศัพท์มือ
ถือขึ้นเหนือศรีษะ พร้อมเปิดโหมด “ไฟฉาย” ส่องแสงไฟไปทางเวทีแทนแสง
ไฟนับแสนโวลต์ของโรงละครแห่งชาติ (ผมเขียนถึงตอนนี้ ความรู้สึกเหมือน
น�้าตาจะไหลโดยไม่รู้ตัว...ซึ้งมากครับ) มันช่างเป็นภาพแห่งความประทับใจ
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ของค�่าคืนนี้จริงๆครับ
 ตอนที่ไฟดับ ผมนึกถึงเด็กๆ ที่เก็บตัวอยู่ในโรงละครเล็กอีกห้องนึง 
ความคิดแรกเลยคือ มันจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าไฟดับมืดสนิท? หลังการแสดง 
ผมจึงถามลูกสาวและลูกชายซึ่งเค้าอยู่ในห้องนั้น เค้าเล่าให้ผมฟังว่า คุณครู
พูดด้วยเสียงเรียบง่ายว่า “เงียบๆก่อนค่ะ … ตั้งสติไว้... ไม่ต้องตื่นตระหนก... 
ท�าสมาธิ...อย่าลุกไปไหน  เดี๋ยวตกบันได”  บ้างก็ชวนกันท่องสูตรคูณก็มี... มีพี่
มัธยมบางคนก็ช่วยให้น้องคลายกังวลด้วยการ “เล่านิทาน” ^_^ จนกระทั่งไฟ
มา … ว้าว! 
 เด็กๆ ที่รอคิวร้องเพลงบนเวทีก็นั่งรอไฟมาด้วยความอดทน นั่งอยู่
บนเสตจหลังนักดนตรีราวๆ ๒๐ นาที  พอไฟมาปุ๊บ…เด็กๆ ลุกขึ้นปั๊บ... และ
พร้อมร้องเพลงทันที! ^_^
 ขอชื่นชมคณะครูระดับประถมที่สามารถควบคุมฝูงลิง เอ้ย! นักเรียน 
ให้เป็นไปตามคิวการแสดงได้เป็นอย่างดี  ขอบคุณครูดนตรีไทยและสากลที่
ทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้  ขอบคุณพี่ๆ มัธยมที่ท�าหน้าที่แบค
เสตจ ปล่อยคิวการแสดง ยกเครื่องดนตรี จัดแสงไฟ รันคิวงานได้อย่างราบ
รื่น … ขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองรุ่งอรุณทุกคนที่สร้างความประทับใจให้
กับผู้ชม …. ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แม่บ้าน ช่างไม้ 
ช่างไฟ พี่จป.ที่น่ารัก … และที่จะลืมไม่ได้เลยคือ ขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคอนเสิร์ตครั้งนี้ Learning by 
Doing แบบแยบยลจริงๆ ครับ…ขอปรบมือดังๆให้กับทีมงานทุกคน
 สุดท้าย  รู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ให้ผมมาเก็บภาพบรรยากาศ
คอนเสิร์ตในครั้งนี้

   
   พ่อหม ี (พ่อของ อิน ป.๓/๓  เอิร์น  ป.๕/๓)
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เสียงสะท้อนของผู้ปกครองจากงานคอนเสิร์ต	“รักเมืองไทย”		
วันอังคารที่ ๒๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พ่อหมู		พ่อของมิว	ป.๑/๒		มายด์	อนุบาล	๓:	
 ขอบคุณทุกๆท่าน โรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คุณครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ญาติๆ ผู้ชม และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ขอชื่นชมและยกย่องคณะท�า
งานฯ กับสิ่งดีๆ ที่ได้สร้างกันขึ้นมาในครั้งนี้ครับ  ยังประทับใจ และยังรู้สึกดีอยู่
เลยครับ   ขอจงเดินหน้าไปกับสิ่งดีๆและเป็นเอกลักษณ์ของ “รุ่งอรุณ” อย่างนี้
ตลอดไปครับ

คุณพรศรี	หลูไพบูลย์	
(คุณยายของเชียร์	ป.๔/๑	ชิน	ชาร์ม	ป.๑		ชม		อนุบาล)	:		
 ได้เห็นความเมตตาของศาสตราจารย์ระพี สาคริก ที่มีให้กับลูกหลาน
รุ่งอรุณ และจากการแสดงที่ประกอบด้วยนักดนตรีและนักแสดงกว่า ๗๐๐ 
ชีวิต ท�าให้มองเห็นถึงความรัก ความสามัคคี ของชุมชนรุ่งอรุณ  ตอนแรกนึก
ชื่นชมผู้ควบคุมงาน จัดการเวที คอนดักเตอร์ ที่จัดงานแสดงได้อย่างราบรื่น 
เข้าใจว่าเป็นมืออาชีพ ที่แท้ก็ทีมครูของเรานี่เอง ...เยี่ยมค่ะ 
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แม่แก้ม	แม่ของต้นคูณ	ป.๑/๔		ต้นข้าว	ป.๕/๓:		
 ขอบคุณทางโรงเรียนรุ ่งอรุณที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออก 
สามารถน�าเอาทั้งดนตรีไทย - สากล ประสมกันออกมาจนกลมเกลียวเข้ากัน
เป็นหนึ่งเดียว...สุดยอดมากๆค่ะ
 ขอชื่นชมคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน ครูที่ท�างานเบื้องหลัง ที่สามารถ
ถ่ายทอดงานออกมาได้อลังการมากๆ มีฝีมือเหมือนจ้าง organiser ระดับมือ
อาชีพมาสร้างสรรค์คอนเสิร์ตนี้...รักเมืองไทย
 ขอชื่นชมนักแสดงทั้ง 700 ชีวิตที่เต็มที่ ณ ปัจจุบันขณะ 
 ขอชื่นชม back stage ทุกคนแจ๋วมากๆค่ะ

ชุติกาญจน์		วลัญช์อารยะ		แม่ของอู๋	ป.๔/๑	:	 
 ประทับใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณคุณครูทุกๆท่าน ทีมงานทั้งเบื้องหน้า
และเบื้องหลัง มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ดู ขอบคุณจริงๆค่ะ ^^ 

จิติมา		ภัทรชูพงศ์			แม่ของพิม	ป.๔/๑: 
 ขอชื่นชมทีมงานทุกคน  และขอบคุณที่ ให ้โอกาสเด็กๆ  ได ้ มี
ประสบการณ์ชีวิต และความประทับใจร่วมกันค่ะ...

พ่อหมู		พ่อของ	โปรดปราน	ป.๑/๔		ปุ๊บปั๊บ	ป.๖/๓:	
 ขอบคุณเด็กๆ  ทุกคนแสดงได้ดีมากครับ  ทุกคนมีพลังในการ
สร้างสรรค์มาก เพลงทุกเพลงยังก้องอยู่ในหูผมอยู่เลย สนุกมากครับ

แม่จุ๋ง		แม่ของพี่เด็ด		พดด้วง	(ศิษย์เก่า):	
 ตื้นตันใจมากค่ะ น�้าตารื้นๆก็บ่อย เราก็เป็นคนนึงที่ฉายไฟ ส่องให้
น้องๆ รอคิวอยู่ข้างทางเดิน ไม่มีใครตกใจ  คุณครูก็น่ารักมากค่ะ ชอบที่สุดคือ 
พอไฟมา ทุกคนกระเด้งดึ๋งสดชื่นเสียงใสๆเตรียมขึ้นเวที 
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ครูรัตน์...สัมภาษณ์

 จริงๆ แล้วเมื่อเราถูกถามว่า “รักประเทศไทยหรือไม่”   ค�าตอบที่ได้
ล้วนแต่ ตอบว่า เรารักประเทศไทย แต่เมื่อถามต่อว่า รักอย่างไร แสดงออก
ให้รู้ได้แบบไหน  บางคนอาจตอบได้ไม่ชัด หากแต่จริงแล้วเราถูกปลูกฝังให้
รักประเทศตั้งแต่เราเพิ่งเริ่มจ�าความได้ด้วยซ�้า   หากย้อนไปในวัยเด็ก   เมื่อ
เราได้ยินเพลงชาติ     พ่อแม่ให้เรายืนตรง   เราก็จะยืนตรง   ท�าตามแบบที่
ผู้ใหญ่ให้ท�า   เมื่อเข้าสู่รั้วของโรงเรียนคุณครูสอนให้รู้ความหมายของสีที่อยู่
ในธงชาติทั้ง ๓ สี    เราจึงเข้าใจความหมาย “รักประเทศไทย” ชัดขึ้นเรื่อยๆ   
แต่ครูก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่า การรับรู้ความหมายของค�าว่า “รักประเทศไทย”   
ของครูในวัยเด็กอาจยังไม่ชัดเจนเท่ากับเด็กๆ ที่ครูสอนในปัจจุบัน เพราะ
นักเรียนที่ครูสัมภาษณ์แต่ละคนต่างให้ความหมายอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจ
อย่างชัดเจน ว่าเค้ารักเมืองไทยด้วยเหตุผลใดบ้าง ลองมาอ่านดูนะคะ

ด.ช.ปุญญพัฒน์		หงไพศาล	(พีช) ชั้น ป.๑/๔ 
 ผมรักเมืองไทยครับ เพราะในหลวง
ช่วยทุกคน ท�าให้ไม่มีอันตรายเกิดขึ้น  ผมรัก
เมืองไทยเพราะมีบ้านของผม      มีพ่อ  มีแม่   
เมืองไทยน่าอยู่    มีคนดีเยอะ    มีที่ท่องเที่ยว
เยอะ และเมืองไทยก็อุดมสมบูรณ์  ผมโตขึ้นผม
จะเป็นคนดี และจะช่วยเหลือทุกคน  

รักเมืองไทย
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ด.ญ.	จินต์		ชีวประวัติด�ารง (จิน)  ชั้น ป.๒/๒
  หนูรักเมืองไทยค่ะ  เพราะประเทศไทย
อากาศดี  ไม่เหมือนต่างประเทศที่บางประเทศ
ร้อน เช่น แอฟริกา หรือญี่ปุ่นก็หนาว  ประเทศไทย
มีวัฒนธรรมไทย  มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานให้
เราได้เรียนรู ้  เด็กไทยก็มีมารยาทดี  หนูภูมิใจที่
ประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น  หนู
จะตั้งใจเรียนให้ดี  โตขึ้นหนูจะท�าให้ประเทศเจริญ
และพัฒนาเป็นประเทศที่ดี 

ด.ญ.ชิชณินท์	มุ่งพัฒนกิจ	(พิณ) ชั้น ป.๓/๓
 ห นู รั ก เ มื อ ง ไ ท ย เ พ ร า ะ ห นู เ กิ ด ที่
ประเทศไทย เป็นที่อาศัยของหนู ท�าให้หนูได้เรียนรู้
หลายอย่าง และที่ส�าคัญเรามีในหลวง มีพระราชินี  
ที่ใจดี ห่วงประชาชน  หนูมีพ่อแม่  หนูจะตั้งใจเรียน 
โตขึ้นจะเป็นคนดี  จะท�าเพื่อประเทศไทย

ด.ญ.พัชร์มณ		อนันตกุล	(ฝ้าย) ชั้น ป.๔/๑
 หนูรักเมืองไทย เพราะมีพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่
ดูแลประชาชน ช่วยเหลือประชาชน ทรงเดินทางไป
ทุกที่ของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน
ในเรื่องต่างๆ คนไทยก็นิสัยดี โดยเฉพาะคนที่ศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ที่ท�าเพื่อส่วนรวม  รักป่า รัก
ต้นไม้และท�าให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พืช ผลไม้ ความร่มเย็น
 หนูจะช่วยเก็บขยะ  และจะเป็นอาสา
สมัครท�างานเพื่อส่วนรวม จะไม่ซื้อของเกินความ
จ�าเป็น จะรักษาธรรมชาติ ช่วยปลูกต้นไม้ จะช่วย
เตือนเพื่อนเมื่อเพื่อนท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 หนูจะไม่ท้อแท้ในการท�างาน  หนูดูแบบ
อย่างจากในหลวงที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนทั้ง
ประเทศ

รักเมืองไทย
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ด.ญ.สิริยา		เมฆทวีพงศ์	 (เซญ่า) ป.๔/๒
 หนูรักเมืองไทย เพราะมีพระมหากษัตริย์
ที่มีเมตตา เป็นแบบอย่างให้ประชาชน  พระองค์
จะเสด็จไปทุกๆ ที่ ที่มีปัญหา และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท�าให้เกิดผลดีตาม
มาคือความร่มเย็นเป็นสุข   และประชาชนก็รู ้จัก
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ 
และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เป็นเมือง
ขึ้นของประเทศอื่น หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากที่อยู่ใน
ประเทศไทย มีเพลงชาติเป็นของเราเอง และเรา
อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองมีน้อยกว่าประเทศอื่นๆ  ถึงจะมีแต่ก็ไม่
รุนแรงมาก  ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ได้เพราะเรามีคนดีอยู่มากที่ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความอุดม
สมบูรณ์     ภัยธรรมชาติก็มีน้อยกว่าประเทศอื่นๆ  
คนไทยเป็นคนมีน�้าใจ   มีรอยยิ้มให้กัน   ทักทาย
สวัสดีและเป็นมิตรกัน  ท�าให้หนูรู้สึกดีที่อยู่ใน
ประเทศไทย
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ด.ช.ธาวิน	ซาง  (เป้บปี้ )  ชั้นป.๔/๓
 ผมรักประเทศไทย  เพราะประเทศไม่
เหมือนฝั่งยุโรป  เรามีวัฒนธรรมที่สวยงามมีศิลป
วัฒนธรรมที่สวยงาม  ละเอียดอ่อน  มีความอุดม
สมบูรณ์  ไม่ขาดน�้า ไม่ขาดอาหาร และมีพระราชา
ที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ  เพราะในหลวงท�าทุกอย่าง
เพื่อไม่ให้ประชาชนอดอยาก  เห็นประชาชนเป็น
หลัก 
 ประเทศไทย  มีคนไทยเป็นคนดี  แบ่ง
ปันกัน  มีความฉลาดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่
สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ คนไทยยอมรับทุก
ชนชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย      มีการพัฒนา
ด้านการศึกษา    พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อให้เท่าเทียมต่างชาติ    เห็นความพยายามของ
คนไทยในการแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมเช่น การปลูก
ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  

ด.ช.ปัณญ์นธรณ์		วิทยสินธนา(ปัณญ์) 
ชั้น ป.๔/๔
 ผมรักเมืองไทย  เพราะเรามีพระมหา
กษัตริย ์ที่ ช ่ วยเหลือประชาชน  ทรงสอนให ้
ประชาชนท�าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และช่วยคนอื่นได้  รวมถึงให้คนไทยมี
ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมือง
ไทยมีความอุดมสมบูรณ์ และคนไทยนิสัยดี 
 ผมจะท�าตามในหลวงในเรื่องการช่วย
เหลือผู้อื่น จะช่วยรักษาธรรมชาติ และจะอนุรักษ์
สิ่งดีๆ ที่ในหลวงสอนไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไปได้
เรียนรู้
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ด.ญ.ชุติกาญจน์		กนกกันทรากร	(เอิร์น) 
ชั้นป.๕/๓  
 หนูรักเมืองไทย เพราะมีในหลวง ผู้ทรง
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท�าเพื่อประชาชนโดยไม่
หวังผลตอบแทน เมืองไทยมีคนที่จิตใจดี  ยิ้มให้กัน 
แบ่งปันกัน และมีคนที่คิดแก้ปัญหาให้บ้านเมือง  
ให้สงบสุข  ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หนูจะเดินตามรอย
พระบาทของในหลวง ที่ท่านไปช่วยเหลือ ชาวบ้าน
ที่ล�าบาก โดยหนูจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน คือ จะ
ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่  โดยการแบ่งเบาภาระ ไม่
ท�าให้ท่านล�าบากใจ และผิดหวัง

ด.ช.สิทธา		บุรกาญจนานนท์	(ซัน) ชั้นป.๖/๒
 ผมรักเมืองไทยเพราะเป็นคนไทย  อยู่ใน
ประเทศไทย  มีวัฒนธรรมไม่เหมือนชาติอื่น ผม
ภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง  เมืองไทย
ไม่ถูกใครมายึดครอง ผมจะรักษาวัฒนธรรมไทย 
และจะแสดงความเป็นชนชาติไทย  จะท�าเพื่อชาติ  
ให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยในแง่มุมที่ดี  
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 รวมสิ่งหนึ่งในดวงใจ คือเมืองไทยที่ฉันรัก
                                                                  การเวก

 หลังคอนเสิร์ตรักเมืองไทยของชาวรุ่งอรุณที่จัดข้ึนเม่ือวันที่   ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๘ สิ่งอื่นใดจะน่าสนใจเท่ากับเนื้อหาที่งดงาม ซึ่งปรากฎแก่
สายตาของทุกคน ทั้งผู้ชม และนักแสดง เหมือนกับการกวนเลือดไทยให้เข้ม
ข้น ให้ส�าแดง ให้ประจักษ์ว่าด้วยการแสดงพื้นๆ ทั้ง ดนตรีไทย การละเล่นไทย 
ร�าไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เราต่างได้เรียน ได้ชมกันมาแล้วทั้งนั้น  แต่ด้วย
ความงดงามของจังหวะจะโคน สีสัน การแสดงพื้นๆ กลับโดดเด่นขึ้นมาอย่าง
น่าประทับใจ
 ด้วยทุกดวงใจ ที่ร่วมกันประสานแรงกายแรงใจกันขึ้นมา ต่างก็มี ใจ
เป็นไทย ที่อยากจะเอ่ยออกมา เป็นบทเพลง เป็นเนื้อหา ว่าไทยไม่เหมือนใคร 
ไม่มีใครเหมือน  สมบัติไทยอันล�้าค่าที่เราได้สัมผัสกันทุกวันแต่กลับหลงลืม ที่
เราควรจะหวงแหน แต่เรามักจะไม่เห็นคุณค่า  ที่เราควรจะรักษาแต่มักจะทิ้ง
ขว้าง ให้ได้หันกลับมาเพ่งพินิจดูว่า ไทยเรามีคุณค่าดุจดั่งสุวรรณภูมิ ดินแดน
แห่งอัญมณีที่เปิดหีบออกมาเมื่อใด ก็จะฉายแสงให้เป็นที่ต้องตา งดงาม มี
เสน่ห์ มีคุณค่าและเอกลักษณ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 
 อาจจะเทียบไม่ได้กับประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ของต่างชาติ แต่ก็ไม่มี
ชาติใดที่จะมาเทียบได้กับความเป็นไทยของเรา ขอขอบคุณทุกไทย ที่ร่วมใจ 
ให้มีเวทีเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย แม้จะเป็นเพียงเวทีเล็กๆ แต่ทุกไทย 
สามารถรวมใจไทยได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่เหลือเกิน นั่นท�าให้ฉันยิ่งนึกรัก
เมืองไทยเป็นทวี.
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รายงานความเคลื่อนไหว ป.๑ ถึง ป.๖
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ความเคลื่อนไหว ป.๑

  ในภาคเรียนสุดท้ายนี้  มีเรื่องราวที่น ่า
ตื่นเต้นและน่าค้นหามากมาย  เริ่มต้นจากการที่
นักส�ารวจน้อยของเราได้สังเกตสัตว์ในโรงเรียน  
ได้เลือกชนิดของสัตว์ที่ตนเองจะศึกษา  ซึ่งมีทั้ง 
กระรอก นก   งู ปลา ตั๊กแตน เป็นต้น   นักเรียน
ได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  และถ่ายทอดลักษณะของ
สัตว์ผ่านงานศิลปะ   เช่น งานปั้น    วาด    และการ
ประดิษฐ์  จากนั้นร่วมวางแผนเพื่อน�าเสนอข้อมูล
ของแต่ละกลุ่ม   นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ของ
คน พืช และสัตว์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน    
โดยนักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องสัตว์ผ่านงาน
เขียน สมุดภาพความรู้เรื่องสัตว์ชนิดที่ตนเองศึกษา 
จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความมั่นใจในการถ่ายทอด 
รวมถึงการพูดสื่อสาร และการอ่าน 
 นอกจากนั้นจากการฝึกฝนแต่งโจทย์
ปัญหาการบวกลบ  จากเรื่องราวในชีวิตประจ�าวัน 
นักเรียนยังได้น�าเรื่องราวจากสัตว์ที่สนใจมาแต่ง
เป็นโจทย์ปัญหาให้ครูและเพื่อนลองแก้ไขได้อย่าง
น่าสนใจ 
 และตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะขึ้นไปใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อย่างน่าภาคภูมิใจ 
แล้วพบกันใหม่ในปีการศึกษาหน้าค่ะ
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เด็กๆ ป.๑ ปั้นดินเป็นรูปแมลง
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ความเคลื่อนไหว ป.๒

 ในภาคเรียนที่ ๓ นี้  ทุกๆ เช้าและทุกเย็น   หลายคนคงได้เห็นเด็กๆ 
นักเรียนชั้น ป.๒ไปวิ่ง หรือ ด้อมๆมองๆอยู่แถวแปลงผักแทนการไปวิ่งเล่นที่
สนามเหมือนเช่นที่ผ่านมา  ที่เห็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะเด็กๆเบื่อการเล่นที่
สนามแล้ว    หากแต่การมาอยู่ที่แปลงผักของพวกเค้า     เป็นการมาหาความ
ลับของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่า “แมลง”  ใช่แล้วค่ะในภาคเรียนนี้  นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้ศึกษาโครงงานที่ชื่อว่า “นักสืบน้อยตามรอย
ชีวิตแมลง”  ซึ่งเป็นโครงงานที่มาจากความสนใจของนักเรียนต่อเนื่องมาจาก
ในภาคเรียนที่ ๒ ที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท�าแปลงปลูกผัก      ซึ่งนอก
เหนือจากที่นักเรียนได้เห็นการเจริญเติบโตของผักที่ตนปลูกแล้ว  นักเรียนยัง
ได้สังเกตพบว่า นอกจากผักแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ  ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับแปลงผักของตน     นั่นก็คือ แมลงหลากหลายชนิด  การเรียนโครงงาน
ในภาคเรียนนี้จึงเริ่มต้นมาจากสิ่งที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับแมลงที่นักเรียน
พบที่แปลงผักจากภาคเรียนที่ผ่านมา เช่น “เต่าทองมาท�าอะไรที่แปลงผัก”  
“แมลงปอมีกี่ชนิด”  “  ตั๊กแตนกินอะไรเป็นอาหาร”  “แมลงวันมีความยาวเท่า
ไหร่” เป็นต้น   ที่นักเรียนได้ฝึกการเป็นนักสังเกต  ค้นคว้า  หาค�าตอบในเรื่อง
ที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับแมลงที่สนใจ นั่นเองจึงเป็นที่มาของ”โครงงานนักสืบน้อย
ตามรอยชีวิตแมลง”  
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 และแล้วปฏิบัติการของนักสืบน้อยก็เริ่มต้น
เมื่อวันเปิดภาคเรียน  เมื่อนักเรียนได้กลับมาโรงเรียน
และได้ไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแปลงผัก
อีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้มาดูเป็นเวลาหลายสัปดาห์  
นักเรียนสังเกตเห็นว่ามีแมลงที่เคยพบเมื่อตอนเทอม 
๒ กลับลดน้อยลง   ต้นผักบางต้นเริ่มเหี่ยวเฉา ครูจึง
ตั้งค�าถามเพื่อให้นักเรียนฝึกการคาดเดาว่าที่แมลง
ลดลงนั้นน่าจะเป็นเพราะอะไร  หลายคนตั้งข้อสังเกต
ว่า  แมลงบางชนิดอาจจะจ�าศีลเพราะว่าอากาศใน
ช่วงนั้นค่อนข้างเย็น  หรือบางคนก็บอกว่าที่แมลงลด
น้อยลงเพราะว่าผักในแปลงเหี่ยวเฉาจึงไม่มีอาหาร
ให้แมลงกิน  เป็นต้น  นอกจากนั้นนักเรียนยังสังเกต
เห็นว่ามีแมลงชนิดใหม่ที่พบในแปลงผักเพิ่มข้ึนด้วย 
เช่น ด้วง ผีเสื้อ  มด แมลงปอ เป็นต้น  แต่ละคนก็ให้
ความสนใจแมลงต่างชนิดกันไป  ครูจึงพานักเรียน
สังเกตแมลงที่สนใจและตั้งค�าถามเกี่ยวกับแมลงนั้นๆ 
เพื่อจะได้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแมลงชนิดนั้นต่อไป    
นอกจากน้ันนักเรียนยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อการ
เก็บข้อมูล  ด้วยการฝึกฝนการวาดภาพแมลงโดยการ
สังเกตสัดส่วนแมลงอย่างละเอียด  การฝึกการอ่าน
ป้ายนิทรรศการเพื่อหาข้อมูลที่ตนต้องการ  รวมถึงการ
ก�าหนดเป้าหมายของการไปภาคสนามเพื่อหาข้อมูล
ร่วมกัน    นักเรียนได้รวมกลุ่มกับเพื่อนที่สนใจแมลง
ชนิดเดียวกันเพ่ือวางแผนการไปภาคสนาม  และ
ได้ช่วยกันตั้งค�าถามเพ่ือไปสัมภาษณ์วิทยากรเกี่ยว
กับแมลงที่สนใจศึกษา เช่น  ลักษณะทางกายภาพ  
พฤติกรรม  วงจรชีวิต เป็นต้น จากนั้นนักเรียนก็แบ่ง
หน้าที่กันในกลุ่มว่าใครจะรับผิดชอบหน้าท่ีอะไรบ้าง
ก่อนจะไปภาคสนาม  



52 สารประถมอุดมปัญญา

  ที่พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะการสังเกต  การ
สัมภาษณ์  พร้อมบันทึกข้อมูล  ครูได้เห็นความตั้งใจและเห็นพลังในการ
ท�างานกลุ่มของนักเรียนที่วางแผนกันมาก่อนหน้าการมาภาคสนามครั้งนี้    
ครูได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือ  เพื่อให้งานกลุ่มส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
กลุ่ม บางคนที่เสร็จหน้าที่ของตนแล้วก็มาช่วยเพื่อนที่ยังไม่เสร็จ เป็นภาพของ
การท�างานกลุ่มที่มีการพัฒนามากขึ้นจากภาคเรียนที่ ๑ และ ๒   ซึ่งนอกจาก
นักเรียนจะได้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแมลงที่ตนสนใจแล้วนักเรียนยังได้เห็น
แบบอย่างการท�างานของนักกีฏวิทยาที่ศึกษาเร่ืองแมลงว่าต้องมีข้ันตอนการ
ท�างานอย่างไร จนนักเรียนสามารถระบุคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์
ได้เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนว่าต้องเป็นคนช่างสังเกต  ละเอียดรอบคอบ  หมั่น
หาความรู้อย่างสม�่าเสมอ  รวมถึงต้องไม่ย่อท้อในการที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถเป็นผู้รู้หรือหรือเช่ียวชาญในเร่ืองที่ตนศึกษา
อย่างแท้จริง   ถือว่าการไปภาคสนามที่พิพิธภัณฑ์แมลงในครั้งนี้เป็นการไป
ภาคสนามที่คุ้มค่ามาก แม้จะเป็นเวลาแค่เพียง ๑ วัน แต่นักเรียนได้รับทั้ง
ความรู้และแรงบันดาลใจที่ดีที่จะน�ามาใช้ต่อยอดการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้
 เมื่อกลับมาครูก็เห็นนักเรียนกระตือรือร้นในการเตรียมข้อมูลเพื่อ
น�าเสนอความรู้แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน  เมื่อได้ฟังข้อมูลของแต่ละกลุ่ม  
นักเรียนก็เห็นว่าแมลงแต่ละชนิดนั้นมีทั้งความเหมือนและมีความพิเศษที่
แตกต่างกันไป        แต่อย่างไรก็ตามแมลงแต่ละชนิดนั้นล้วนมีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พบหรือที่อยู่ของมัน  จากประเด็นนี้นักเรียนจึงได้
ศึกษาต่อในเรื่องของระบบนิเวศของแมลงที่ตนสนใจ รวมถึงระบบนิเวศแบ
บอื่นๆว่าในระบบนิเวศนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร  อันจะน�ามาสู่การออกแบบระบบนิเวศของแมลงที่
ตนศึกษาเพื่อได้จัดเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตแมลงและน�าเสนอ
ให้ผู้ปกครองได้ชมในวันหยดน�้าแห่งความรู้   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่
คอยสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กๆของเราร่วมกันมาตลอด 
๑ ปีการศึกษา ขอบคุณค่ะ
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ความเคลื่อนไหว ป.๓

 ในช่วงปลายภาคเรียนที่ ๓  นอกจากนักเรียนจะได้สนุกกับการ
ทดลองเรื่องการเดินทางของแสงสะท้อนผ่านกระจกเงา โดยการเล่นเกมยิง
เป้ากระดาษ โดยใช้กระจกสะท้อนแสง เพื่อสังเกตว่าแสงเดินทางอย่างไร รวม
ถึงสัมผัสเป้ากระดาษ เพื่อรับรู้ถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  และการต่อวงจร
ไฟฟ้าอย่างง่าย ประดิษฐ์วงจรไฟฟ้าเพื่อส�ารวจ (ตรวจสอบ) ว่าวัสดุชนิดใด
สามารถน�าไฟฟ้าได้บ้างแล้ว นักเรียนยังได้ไปภาคสนามเพื่อตามรอยสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)  พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่ง
ใหญ่ ได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญของพระองค์  ซึ่ง
ต้องใช้ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ เพื่อปกป้องบ้านเมือง  การได้สัมผัส
กับบรรยากาศอรุณแจ้ง ที่วัดอรุณราชวราราม ได้เข้าสู่พระราชวังเดิม ซึ่งเป็น
ที่ประทับของพระองค์จากนั้นได้เดินทางไปวัดอินทารามวรวิหารเพื่อสักการะ
พระบรมอัฐิของพระองค์ และได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ 
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 การที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวีรกรรมการกอบกู้เอกราชของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชนั้น  นักเรียนได้เห็นแบบอย่างความกล้าหาญ  เสีย
สละและอดทนของพระองค์  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแก่นักเรียนในการ
น้อมน�ามาฝึกฝนให้เกิดกับตนเอง  จากนั้นนักเรียนได้ไปภาคสนาม ๒ วัน ๑ 
คืน ที่กองพันทหารราบ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก  
เพื่อจะได้เห็นแบบอย่างคุณลักษณะของผู ้ที่ฝ ึกฝนตนจนมีใจที่เข้มแข็ง  
อดทนและมีวินัย  จากพี่ๆทหาร  ซึ่งบรรดาทหารตัวน้อยๆจากรุ่งอรุณก็ได้
เรียนรู้ทั้งการปรับตัวอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยกับเพื่อนๆทั้ง ๑๐๐ 
คน  การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัยที่ค่อนข้างเคร่งครัด  ฝึกการแก้ปัญหา
และได้สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างห้องอีกด้วย  ซึ่ง  ด.ญ. ปราณ  เตชวัฒนสุข  
(กุงซุ้ง) ป.๓/๒  ได้เขียนบันทึกความรู้สึกจากการไปภาคสนามคร้ังนี้ว่า  “รู้สึก
ว่าตนเองสนิทกับเพื่อนต่างห้องมากขึ้น  รู้สึกขอบคุณพี่ๆทหารทุกคนที่ช่วยให้
หนูมีความกระตือรือร้น  ความอดทน  ความมีวินัยและมีความสามัคคี”
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 นอกจากนี้นักเรียนยังได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนกับครอบครัว  ที่
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มหาชัยฝั่งตะวันตก    อันเป็นโครงงานที่สืบเนื่องมาจากภาคเรียนที่แล้ว  ที่
นักเรียนได้ร่วมกันขายของเพื่อหาเงินไปปลูกป่าชายเลน  โดย ด.ช. เขตโสภณ  
โสภณ (โจโจ้)  ป.๓/๑  ได้บอกความรู้สึกว่า “ผมประทับใจมาก  ผมหวังว่า
ต้นไม้ที่ผมและครอบครัวปลูก  เมื่อมันโตขึ้นจะช่วยเป็นที่หลบภัยให้สัตว์  เช่น  
ปลาตีนที่ผมเห็นเป็นจ�านวนมากได้ครับ”
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 ในภาคเรียนนี้  คุณครูชั้น ป.๓ ทุกท่านเห็นการเติบโตของนักเรียนทั้ง
ด้านร่างกาย  ทักษะการเรียนรู้ต่างๆและหัวใจที่เข้มแข็ง  อดทน  ของนักเรียน
ตัวน้อยของครูและรู้สึกชื่นใจ  ประทับใจที่สุดในงานคอนเสิร์ต “รักเมืองไทย”  
นักเรียนได้ร้องเพลงบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน  ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างหนัก  
ให้ความร่วมมือเปล่งเสียงอย่างสุดแรงใจตั้งแต่วันซ้อมจนถึงวันแสดงจริง  
นักเรียนตัวน้อยของครูไม่ท�าให้ผิดหวังเลย  ครูได้เห็นถึงพลังใจที่เข้มแข็งของ
นักเรียนที่อดทน  ฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามากระทบต่อหัวใจน้อยๆ
ของพวกเขา  ไม่ว่าจะเป็น  ความเบื่อต่อการรอคอยและอยู่ในสถานที่จ�ากัดไม่
น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง  ความเหนื่อยล้า  และสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ  ทั้งฝนตก  
ไฟดับ  แต่เหล่านักเรียนตัวน้อยของเราก็สามารถผ่านบททดสอบต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี  ครูรู้สึกภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ของครูจริงๆ  ซึ่งบทเพลงที่นักเรียนได้
ร้องนั้น  นอกจากจะแสดงถึงความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว  
นักเรียนยังเปล่งเสียงสุดแรงใจให้บทเพลงรักแห่งแผ่นดินนี้ดังก้องกังวานไป
ถึงใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอีกด้วย  น่าชื่นใจนะคะ
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ความเคลื่อนไหว ป.๔

 ในภาคเรียนนี้  นักเรียนชั้น ป.๔ ได้เรียนรู้โครงงานจากใจพ่อ(หลวง) 
สู่ใจฉัน  เพื่อการรู้จักตนเองและการพึ่งพาตนเอง  นักเรียนเริ่มต้นภาคปฏิบัติ
ด้วยการไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) และกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก
บุคคลตัวอย่างที่มีแนวทางในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  โดยเริ่มต้น
ด้วยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อค�าถามว่า “เมื่อนึกถึงในหลวง นึกถึง
อะไร”  พร้อมกันนี้นักเรียนได้ใช้ค�าถามเดียวกันนี้ไปสอบถามบุคคลรอบข้าง
ด้วย

 เมื่อนักเรียนได้ไปสอบถามผู้ปกครอง  ครู และบุคลากรในโรงเรียน  
ท�าให้นักเรียนได้รู้จักในหลวงมากยิ่งขึ้น   จากค�าตอบที่นักเรียนได้มา  เช่น รัก
เพราะพระองค์ท�าเพื่อประชาชน  ทรงห่วงใย ทรงงานหนัก เป็นต้น   
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 นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ไปสอบถามผู้คนอื่นๆ  ที่ได้มาถวาย
พระพรในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราช  นักเรียนได้พบผู้คนที่หลากหลาย เช่น 
ข้าราชการทหาร ประชาชนทั่วไป  เป็นต้น ทุกคนล้วนมาด้วยเจตนาที่จะถวาย
พระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ท�าให้
นักเรียนได้รับข้อมูลที่มีค�าดีงามมากมาย เช่น พระองค์เป็นที่รักของประชาชน 
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  เป็นคนไทยต้องรักในหลวง เป็นต้น   
จากนั้นนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสู่การท�านิทรรศการเพื่อให้คนอื่นๆ 
ได้รู้ว่าคนไทยส่วนหนึ่งมีความรู้สึกอย่างไรต่อในหลวง  

 นักเรียนได้ออกภาคสนามอีกครั้งท่ีศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  เป็นสถาน
ที่ที่จัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่หลากหลาย  เน้นให้เห็น
ความส�าคัญของธรรมชาติตามภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค  ทั้งป่า  ดิน  น�้า และสิ่งมี
ชีวิต  ตามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  นักเรียนได้รู้จักคนต้นแบบทั้งคุณ
ลุงปัญญา   ปุลิเวคินทร์  และพี่วิทยากรทุกคนที่ล้วนมาท�างานที่นี่ด้วยหัวใจ
พอเพียงและตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อกลับมานักเรียนได้น�า
ความรู้ที่ได้จากการไปศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมาท�าน�้ายาล้างจานใช้เองและ
แจกจ่าย ให้ผู้อื่นในโรงเรียนด้วย เพื่อเจริญรอยตามในหลวงในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง 
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ความเคลื่อนไหว ป.๕

 ในภาคเรียนที่ ๓ นี้   เป็นช่วงสุดท้ายของฤดูกาลท�านาของนักเรียน
ชั้น ป.๕ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานักเรียนดูแลรักษานาข้าวจนสามารถเก็บ
เกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จากนั้นก็น�าข้าวไปตากให้
แห้งก่อนน�าไปเก็บไว้เพื่อรอการสีให้เป็นข้าวกล้องและน�ามาแบ่งสรรปันส่วน  
ส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับท�าบุญถวายพระ  ส่วนหนึ่งส�าหรับมอบให้ครูบาอาจารย์
ผู้ใหญ่ ส่วนหนึ่งมอบให้ครัวกลางของโรงเรียนเพื่อน�ามาหุงให้คนในชุมชนรับ
ประทาน ส่วนที่เหลือจึงน�ามาหุงเพื่อรับประทานกันในโรงเรียน และอีกส่วน
หนึ่งเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้รุ่นน้องได้ท�านาในปีต่อไป  นอกจากนั้นในภาค
เรียนนี้นักเรียนยังได้ไปศึกษาภาคสนามถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกไปศึกษาวิถีชีวิต
เกษตรกรชาวบ้านน้อย อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เรียนรู้วิธีการจัดสรร
ข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยวว่าชาวบ้านจะแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้กินเอง  ส่วน
หนึ่งเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และส่วนที่เหลือน�าไปขายเพื่อน�าเงินมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว  ยามว่างจากการท�านาชาวบ้านจะท�าอาชีพเสริม เช่น รับจ้าง ท�า
ขนมขาย เป็นต้น 
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 นักเรียนได้พบว่าชาวบ้านมีภูมิปัญญาการท�าขนมจากข้าวนานา
ชนิด เช่น ขนมเปียกปูน กาละแม ขนมครก ขนมปลากริมไข่เต่า เป็นต้น   และ
มีโอกาสเรียนรู้  ทดลองท�าขนมจากข้าวกับชาวบ้านด้วย นอกจากนี้ยังได้เรียน
รู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติของหมู่บ้านจนได้รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีต�านานเล่าขาน
เกี่ยวกับการเดินทัพของพระเจ้าอู่ทองว่าเคยแวะมาพักและขอน�้าดื่มจากชาว
บ้าน แต่ชาวบ้านไม่ให้จึงไปขุดบ่อน�้าเอง ซึ่งปรากฎหลักฐานในปัจจุบันว่ามี
บ่อน�้านี้อยู่จริง ชื่อว่า “สระพัง” ต�านานนี้ตรงกับความเชื่อที่ว่าพระเจ้าอู่ทอง
ย้ายราชธานีจากเพชรบุรีไปสร้างกรุงศรีอยุธยาด้วย
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 เมื่อกลับจากภาคสนามนักเรียนจึงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ต�านานการสร้างกรุงศรีอยุธยา และได้ไปศึกษาภาคสนามที่สวนพุทธธรรม 
ซึ่งตั้งอยู่ในต�าบลวัดค่าย อ�าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึง
ได้ไปสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับประวัติของชุมชนวัดค่าย จนได้ความรู้ว่า ที่
แห่งนี้เคยเป็นค่ายเก่าของทหารพม่าในช่วงสงครามไทยกับพม่าจนท�าให้เรา
เสียกรุง เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเอาเมืองคืนมาได้ ทหารพม่าก็ได้ใช้
ค่ายแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นเพื่อหวังเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้นคืน แต่พ่ายแพ้ให้กับ
พระเจ้าตากสินมหาราชในที่สุด ชาวเมืองจึงขนานนามอ�าเภอบางปะหันว่า
เป็น “เมืองชัยพระเจ้าตาก” มาจนถึงปัจจุบันนี้  นอกจากนี้นักเรียนยังได้ไป
ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น เกาะเมืองเก่า วัดใหญ่
ชัยมงคล พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา เป็นต้น 
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 การศึกษาภาคสนามในครั้งนี้นักเรียนยังมีเป้าหมายส�าคัญอีกอย่าง
หนึ่ง นั่นคือ การเรียนรู้กายใจด้วยหลักการฝึกสติสัมปชัญญะตามแนวพุทธ
ธรรมกับท่านอาจารย์อมรา  สาขากร หรือที่นักเรียนเรียกท่านว่า  “ป้าอมรา” 
พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการฝึกสติ เรียนรู้ว่าหน้าที่ของใจ คือการรับรู้อารมณ์
ความรู้สึก นึก คิดของตนเอง หากเรามีสติ เราก็จะตระหนักรู้ในความรู้สึก นึก 
คิด นั้นๆ และอยู่กับอารมณ์นั้นๆ อย่างไม่หลง ไม่ทุกข์ ถึงแม้มีความทุกข์เรา
ก็จะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีสติ  วันสุดท้ายเด็กๆ เขียนข้อความประทับอ่านให้
อาจารย์อมราฟัง เช่น “สติไม่ท�าให้เราหายทุกข์แต่ท�าให้เราอยู่กับความทุกข์
ได้” เหตุผลที่เลือกค�านี้เพราะเมื่อก่อนตอนที่ครูสั่งให้ท�า ๑๔ จังหวะก็ท�าโดย
ไม่เต็มใจ เพราะรู้แค่ว่าท�าแล้วจะมีสติ แต่ไม่รู้ว่าสติจะช่วยอะไร แต่ตอนนี้
รู้แล้วว่า สติท�าให้เราอยู่กับความทุกข์ได้ หรืออีกคนหนึ่งเขียนว่า “ลองหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ชอบดู” เพราะการหาประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ชอบ 
จะเป็นประโยชน์ให้เรามาก เช่น ถ้าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษ เราก็ลองคิดว่า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนชาติอื่นได้ เป็นต้น 

 ในช่วงสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๓ นี้ นักเรียนชั้น ป.๕ จะได้ช่วยกัน
จัดงาน “มหกรรมขนมและผลิตภัณฑ์จากข้าว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงาน
ตามความสนใจของตนเอง เพื่อจัดแสดงความรู้และจัดจ�าหน่ายขนมและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยจะน�าเงินที่ได้ไปสมทบทุนซ่อมสะพานไม้ข้ามคลอง
ในหมู่บ้านน้อย อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่นักเรียนรุ่งอรุณและรุ่นพี่ รุ่น
แล้วรุ่นเล่าใช้เดินข้ามไปมาทุกวันในช่วงไปศึกษาภาคสนาม ปัจจุบันสะพาน
แห่งนี้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และชาวบ้านจะได้ด�าเนินการซ่อมแซมต่อ
ไป   
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ความเคลื่อนไหว ป.๖

 “ป่าไม้สามารถป้องกันน�้าท่วมได้อย่างไร”    คือโจทย์ที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในภาคเรียนที่ ๓  จะต้องหาค�าตอบ  และน�าความ
กระจ่างชัดมาสู่ตนเองให้ได้   จากนั้นนักเรียนก็เริ่มวางแผนการท�างาน  ตั้งแต่
การน�าโจทย์มาร่วมกันอภิปราย   เพื่อหาหนทางของการได้มาซึ่งค�าตอบ

 จากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันเพ่ือสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่ว ่าต้นไม้
สามารถดูดซึมน�้าไว้อย่างไร   และน�าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง   จนกระทั่งได้
ข้อสรุปที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการดูดซึมของต้นไม้   ตั้งแต่น�้าฝนตกลง
มาปะทะเรือนยอดของต้นไม้   จนถึงกระบวนการที่รากของต้นไม้และดินท�า
หน้าที่ดูดและซึมซับน�้าไว้   แต่ข้อมูลทางวิชาการเพียงอย่างเดียว       ก็ไม่อาจ
ท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจชัดเจนขึ้น   
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 นักเรียนจึงได้ขอไปศึกษาในพื้นที่ที่สามารถตอบค�าถามนี้ได้   ก่อน
ออกศึกษาภาคสนาม  นักเรียนได้พี่มัธยมศึกษาปีที่ ๕  เล่าถึงวิธีการเก็บข้อมูล
และการปฏิบัติอยู่ร่วมกับชาวบ้าน   ให้น้อง ป.๖ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง   เพื่อ
จะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวและเก็บข้อมูลได้อย่างถูกวิธี   เมื่อนักเรียนมี
ความพร้อมในเรื่องต่างๆ แล้ว   ครูพานักเรียนไปศึกษาภาคสนาม  ณ  ชุมชน
คนต้นน�้า  หมู่บ้านบนเขาแก่งเรียง  อ�าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อ
ศึกษาความส�าคัญของป่าไม้ในการป้องกันน�้าท่วม  และได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับชาวขมุ  ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนในการใช้ชีวิตอิงอาศัยกับป่าไม้  
 
 น้าหน่อง (นางล�ายอง  บุญทอง)  เล่าว่า  “ไม่มีไฟฟ้าหรือเครื่อง
อ�านวยความสะดวก   ชาวบ้านก็อยู่ได้   แต่ถ้าไม่มีน�้า   ไม่มีป่าไม้ชาวบ้าน
อยู่ไม่ได้”   ซึ่งเป็นค�าที่สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของป่าไม้ที่มีต่อผู้คนซึ่ง
นักเรียนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง
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 เมื่อนักเรียนกลับจากภาคสนามแล้ว   ก็น�าข้อมูลความรู้   ความ
ประทับใจในผู้คนและผืนป่ามารวบรวม        เรียบเรียงจัดท�าเป็นหนังสือ “คน
กับป่า”  เพื่อบอกเล่าถึงความส�าคัญ   ความดี   ความงามของคนกับป่าไม้   ให้
ได้เห็นถึงความส�าคัญของป่าไม้และผืนป่าแห่งนี้ก็เป็นต้นก�าเนิดของสายน�้า
หนึ่งที่ไหลมาหล่อเลี้ยงให้เราชาว กทม.  ได้ใช้กันทุกวัน
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 นอกจากนั้นแล้ว  นักเรียน ป.๖   ยังต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อแสดง
โขน  และยังเป็นเจ้าภาพเตรียมงานปัจฉิมนิเทศ  เพื่ออ�าลาคุณครู    ซึ่งจะเป็น
ช่วงสุดท้ายของนักเรียนในชีวิตประถม  ที่ก�าลังจะเปลี่ยนผ่านสู่นักเรียนมัธยม
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 Dear Teacher Freddie and every one,

 Before I did guided reading, I practiced how to say the words 
correctly, by repeating a few easy English sentences through the 
sound clips. When I started guided reading, I intended to do it as 
many rounds as I could. For the first round, I read slowly along with our 
children. If there was a word they didn’t know, I slowly spoke out the 
word, for example:”a-all- a- b-board”(trying to spell in the phonics way) 
...though I didn’t do it correctly, they were enthusiastic and happy to try 
together. 
 The second round, I made them understand the word by 
acting it out without direct translation. They smiled while making hands, 
“going past the comets”.

English Corner
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 The 3rd round reading, I let them take turns to read 1 sentence 
each. They were slightly excited; I helped less able children by reading 
with them softly.
 What I got from Guided Reading Activities:
 1. Learn to pay equal attention to every child, both less able 
and able ones, but giving different levels of confidence.
 2. Consciously be with the children at each and every moment.
 3. Even little supportive manners…like, “Um! อื้ม!” can fill their 
little hearts.
 4. Guided reading can help, but not enough because we have 
few parents who participated. So if more parents join, our children will 
have more practice time.
 5. Practicing in school is not enough. Parents should help at 
home. Your children will enjoy learning with you, hand-in-hand. I think 
the main problem is a lack of confidence in parents. 
 English is a developing skill. With more listening and speaking, 
you will, little by little, be able to read with your children without feeling 
awkward. 
 When you read with your children, only 15 minutes per day, 
they will improve a lot, because they have more confidence when 
reading with their own parents.
 Let’s help each other, for the sake of our children. 

   Together	we	will	go	further.
	 	 	 Best	regards,
   Panda’s	Mom
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สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน
 วันนี้ฉันจะเล่าประสบการณ์ การมาช่วยสอนเด็กๆ ชั้นป.2 อ่านภาษา
อังกฤษ จากหนังสือเล่มเล็กค่ะ
 ก่อนที่ฉันจะเริ่มเป็น”ผู้ใหญ่พาอ่าน” ฉันไปหาคลิปเสียงที่พูดประโยค
ง่ายๆ สัก10ประโยค มาฝึกพูดเลียนแบบให้เคยชินส�าเนียง 
 ใน 2 สัปดาห์แรก ฉันยังหาแนวการสอนของตัวเองไม่เจอ จึงลองไป
เรื่อย พอสัปดาห์ที่3 ก็เจอหลักของตัวเอง ก็ คือ ตั้งใจจะให้เด็กๆได้อ่านหลาย
รอบเท่าที่เวลาจะอ�านวย ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันท�าได้ 3 รอบ โดย
ออกแบบดังนี้
 รอบที่1 ฉันอ่านไปพร้อมกับเด็กๆ อย่างช้าๆ
 รอบที่2 จะท�าท่าทางให้เข้าใจความหมาย โดยพยายามไม่แปลไทย
แบบค�าต่อค�า
 รอบที่3 เด็กๆ จะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะผลัดกันอ่านคนละประโยค 
ฉันจะอ่านเบาๆ เป็นเพื่อนเด็กที่ช้า ส่วนคนอื่นที่ยังไม่ถึงคิว จะให้อ่านในใจไป
พร้อมกัน
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 สิ่งที่ฉันได้รับจากการมาช่วยคุณครูเฟรดดี้สอนอ่านหนังสือให้เด็กๆ 
คือ:-
 1. ได้ฝึกการเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งคนที่เรียนได้
เร็วและช้า แต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะให้ความเชื่อมั่นกับเด็กแต่ละคน ในระดับความ
ต้องการที่ต่างกัน(อันนี้ไม่รู้ผิดหรือถูก แต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะ)
 2. ได้ฝึกอยู่กับเด็ก ๆ อย่างมีสติทุกขณะ
 3. ได้คิดว่า แม้เพียงกิริยาเล็กๆ น้อยๆ ที่เราตอบรับเด็ก เช่น “อื้ม!” ก็
ท�าให้เด็กๆ มีก�าลังใจและมีความมั่นใจออกมาทางน�้าเสียง และท�าให้สนุก 
 4. การที่มีช่วง “ผู้ใหญ่พาอ่าน” ก็ช่วยได้บ้าง แต่ก็ยังไม่พอ เพราะ
จ�านวนผู้ใหญ่ที่มาช่วยอ่านยังน้อยอยู่ ถ้ามีมากขึ้น เด็กๆ ก็จะมีเวลาได้ฝึก
อ่านต่อคนเพิ่มขึ้น
 5. การฝึกที่โรงเรียนอย่างเดียวนั้น ไม่พอ ผู้ปกครองควรสละเวลา
สักวันละ 15 นาที อ่านไปพร้อมกับเด็ก แม้จะไม่เก่งอังกฤษ แต่ถ้าฟังมากๆ 
พูดบ่อยๆ ก็จะพัฒนาไปเอง ในที่สุดก็จะพาลูกอ่านอย่างสนุกสนานโดยไม่
เคอะเขินได้
 ช่วยกันเพื่อลูกๆ ของเรา ร่วมมือร่วมใจ  แล้วจะไปได้ไกลเกินกว่าที่
เราคิดนะคะ
      แม่แพนด้า
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Grade	1		                   

	 “Reading	Readiness”
 This term, grade 1 played reading 
games every week to boost up their reading 
skills. They were able and very excited to 
read many CVC words using phonics to 
help them sound out each letter and finally 
blend them. They could also read many color 
words and number words using sight words 
and phonics. Well Done! Teacher Daphne 
Cruz was active this term and helped in our 
phonics session every week. The students 
also practiced listening while they focused 
on the story Teacher Amy read to them 
about animal adventures which link to their 
homeroom projects every afternoon. Wishing 
all grade 1 students good luck stepping up to 
higher level of education in grade 2.

   Mrs.	Amy	Sachdeva
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Grade	2		    
     
	 “Guided	Reading	Success	and	Insect	
Incredible”
 First and foremost I would like to take 
this opportunity to thank the Guided Reading 
parents and Professor Sirisak who volunteered 
this term to do guided reading with 2nd grade 
at school on English Day. It has been a huge 
success and the children have gained so 
much confidence in their reading ability and 
willingness to read. I hope that this is just the 
beginning and that we will see more initiatives 
like this spring up in the future. 2nd Grade have 
been investigating and learning all about 
insects this term. The students are able to 
describe insects and their different body parts 
in English and label pictures appropriately. 
Students also did more creative projects like 
insect family trees, natural insect crafts with 
leaves and sticks and we even authored our 
very own insect stories. The children really 
enjoyed doing ‘free’ writing for the stories and 
I was very impressed with their creativity and 
effort. I am excited about what our students 
will be capable of next year. 

  Mr.		Frederic	Le	Roux
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Grade	3	 	 	

 “You	all	can	be	a	Superhero	to	someone.”
 It has inspired me that our students had fun  dressing  up like 
their superhero, and making a difference being a superhero in order to 
help their family, friends or other people.
 We all in 3rd grade had so much fun this term. First, they 
created a superhero character and described its characteristic and 
daily routine through their diary. They also shared and read their 
friend’s favorite superhero. Next, they brainstormed and created their 
Superhero’s comic strip story and illustrated it. They also enjoyed 
guided reading activities with Teacher Daphne Cruz in “Ella Sarah 
Gets Dress” to learn more about their outfit.
 After that, they watched and read about “Super Ewan”, a 
true story. He is an 8-years-old boy who wears his favorite Superhero 
costume, and helps homeless and other people in Detroit. His great 
family supports him while he does his adventure. The students were 
excited and interested about what Super Ewan did.  Then, we made 
a Superhero cape and mask from their favorite choice of Superhero. 
They presented about their Superhero’s characteristics, outfit and 
superpower.  And finally, what they wished to do in order to make a 
difference such as helping friends or family like “Super Ewan”. 

  Remember this, 
  “You all are my wonderful Superhero!”  
  Miss		Sirirat	Sangwan	(Nook)
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Grade 4                         

  “Self	Sufficiency	and	Me”
 The third term’s grade 4 theme is “Self Sufficiency” which 
integrates directly with Thai social studies.  As in the social studies 
subject, the students also learnt how to live sufficiently in Thailand. In 
English projects this term, the students got a chance to write letters to 
their pen pals in Japan. They also received letters from their pen pals 
as well which caused a lot of excitement for them. In the first letter, 
the students told their new friends about the goodness of their King. 
Before writing the letter, the students had gone on a field trip in social 
studies to interview people about the King so they had reflected and 
were ready to share. 
 The second project was making a chart of comparing good 
and bad environments in Thailand. They made suggestions on how 
to improve it. In addition, the students got a chance to create a useful 
product out of recycled products which relates to self sufficiency. 
Throughout the term, the students read a longer story of the effects of 
the changing environment. Finally, they read and acted out the play, 
“The Little House in Bangkok”, which is a story contrasting the city and 
country life in Thailand and praising a self-sufficient home. Therefore, 
this term, the students were able to integrate the good lessons or their 
King and self-sufficiency and express their understanding in a variety 
of ways in English.
      Mrs.	Riya	Monga
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Grade	5		

              “Visiting	Thailand”
 In the fifth grade, students went on field trips to Phetchaburi 
and Ayutthaya. In English, we read books about tourism called “Visiting 
Phetchaburi” and “Visiting Ayutthaya.” The students read about the 
cities before they visited so they were able to learn about them in 
English as well as Thai. The students worked on their rice products 
at the end of the term with the science and Thai teachers. In English, 
they wrote about their rice product and worked together in groups to 
help each other express their ideas in English. The students had to 
use dictionaries or the teacher to help find the correct word to use 
which developed independent learning skills. Throughout the term, the 
students were able to correspond with their pen pals in America to 
make new friends and feel pride in their country as they told of what 
they learned at school. Students also chose one country, researched 
it online and answered questions. Students then formed sentences 
from their answers. Finally, the students corrected their sentences and 
drew a map of the country and its flag.
  
   	 Miss		Katie	Pesature
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Grade	6	 
  
 “Communicating	Knowledge”
 This term in English students learned how to write as well as 
speak about nature. Students learned vocabulary that corresponded 
with their ongoing studies on nature. Then they used learnt language 
items and vocabulary to explain the causes and effects that we see 
in the changing world around us. Towards the end of the term we 
will use this language to make a presentation about our fieldtrip to 
Kanchanaburi.

 The English Team wishes everyone a happy holiday and wants 
to remind parents to read with your children and to try making English 
a part of their lives at home. We can really see what a difference this 
makes. Ten minutes of reading a day is wonderful! 
        Reading and integration into our daily life and interests is 
an essential way to make English have relevance for our students 
which aids their understanding and retention. Listening, speaking, 
vocabulary and grammar are all improved through a good reading 
habit.  
   Ms.	Carole	Srisupapol

	 “The	more	that	you	read,	the	more	things	you	will	know.	The	
more	that	you	learn,	the	more	places	you’ll	go.”	
  Dr.	Seuss, I	Can	Read	With	My	Eyes	Shut! 
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 “ผมร้ากเมืองไทย	มาอยู่เมืองไทยตั้งนานหลายปี”	เพลง รักเมืองไทย 
วง mocca garden

 สวัสดีท่านผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มา ผมได้อ่านข่าวเรื่อง หนุ่มชาวเยอรมัน ที่มีจิตอาสา       ท�าความสะอาดตู้
โทรศัพท์สาธารณะ เก็บขยะทั่วจังหวัดอุดรธานี เขาชื่อ มิสเตอร์ รูดี้ เฟสเท็ตติง 
อายุ ๕๕ ปี เขาท�าเช่นนี้มาตั้งแต่ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ตอนนี้ก็ท�ามา
เป็นปีที่ ๖ แล้ว โดยจะท�าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและท�าทุกวันตลอด ๕ สัปดาห์ 
ท�าโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน  เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถาม มิสเตอร์ รูดี้ เฟส
เท็ตติง ถึงสาเหตุของการกระท�าที่น่าชื่นชมนี้ มิสเตอร์รูดี้ เฟสเท็ตติง ตอบสั้นๆ 
อย่างกินใจว่า “ผมรักเมืองไทย ชอบคนไทยที่นิสัยดีแล้วมีน�้าใจต่อกัน” 

 อ่านข่าวนี้แล้วทึ่ง ผมจึงอยากรู้ว่ามีชาวต่างชาติมาท�าจิตอาสา อะไร
อีกบ้าง พอได้สืบค้นก็พบว่า เมื่อ ๓ ปีก่อนก็มีข่าวหนุ่มชาวอเมริกันชื่อ มิสเตอร์ 
เคิร์ก กิลล็อค ขี่จักรยานยนต์เก็บขยะตามเส้นทางรูปหัวใจที่เขาได้ลากเส้น

รักแท้...เมืองไทย

   ครูเซียน
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รูปเป็นรูปหัวใจไว้บนแผนที่ของประเทศไทย โดยเส้นทางรูปหัวใจท�าให้เขา
เก็บขยะข้างถนน ผ่านจังหวัดต่างๆที่ลากเส้นไว้ ถึง ๓๐ จังหวัดโดยดัดแปลง
รถจักรยานยนต์ของเขาให้มีที่เก็บขยะด้านหลัง และมีป้ายเขียนตัวหนังสือตัว
โตๆว่า “คิดก่อนทิ้ง รักเมืองไทย ทิ้งขยะลงถังกันนะ” 

 เมื่อผู ้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามถึงสาเหตุของการกระท�าที่น่าช่ืนชม
นี้ มิสเตอร์เคิร์กให้เหตุผลว่า “ผมพักอยู่หนองคายมา ๘ ปีแล้ว ผมมีความ
รักเมืองไทยและสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยมาก เพราะเมืองไทยมีธรรมชาติ
ที่สวยงาม จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิอิสระขึ้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่แสวงหาผลก�าไร
แต่อย่างใดครับแรงบันดาลใจที่ท�าให้ตนต้องตระเวนเก็บขยะที่มีอยู่มากมาย
ตามท้องถนน เพราะตนเห็นธรรมชาติเมืองไทยแล้ว รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม
มาก บางที่มีท้องทุ่งแสนสวย ทิวข้าว ต้นข้าวเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา แต่กลับ
ต้องมาหม่นหมองเพราะมีขยะตกหล่นตามพื้นเต็มไปหมด ตนจึงตั้งใจว่า จะ
ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนค่านิยมคนไทยที่ชอบทิ้งขยะลงพื้นหรือตามข้าง
ถนนให้หันมาทิ้งลงถังขยะกัน   ซึ่งช่วงที่ตนออกเดินทางเก็บขยะไปตามพื้นที่
ต่างๆ ทุกคนที่เห็นต่างก็พากันประหลาดใจว่าตนท�าอะไร เก็บขยะท�าไม  บาง
คนก็ส่งยิ้มให้ บางคนก็เอาน�้าเย็นมาให้ดื่ม บางคนก็ชื่นชมและช่วยเก็บขยะ
ด้วย ซึ่งเป็นแบบนี้ทุกๆ จังหวัด ท�าให้ตนรู้สึกว่าคนไทยใจดี  อยู่ด้วยแล้วมี
ความสุข ท�าให้ตนมีก�าลังใจที่จะเดินทางเก็บขยะต่อไป ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมี
คนไทยบางคนด่าว่าฝรั่งบ้าไปแล้ว หรือฝรั่งติงต๊อง ก็ไม่โกรธ แต่สิ่งที่ท�าให้ตน
ไม่ประทับใจคือ มีบางคนเห็นตนก�าลังเก็บขยะอยู่ นอกจากจะว่าบ้าแล้วยัง
เปิดกระจกรถคันหรูโยนขยะลงต่อหน้าต่อตาอีกด้วย ท�าให้ตนรู้สึกว่าคนไทย
บางคนท�าไมไม่รักเมืองไทย”

 ท่านผู้อ่านครับ ผมเกิดความรู้สึก ๒ ประการ ประการแรกคือรู้สึก 
ซาบซึ้งและขออนุโมทนาบุญ กับความดีของมิสเตอร์ รูดี้ เฟสเท็ตติง และ
มิสเตอร์ เคิร์ก กิลล็อค กับการท�าดี ที่มีเป้าหมายเพื่อการท�าประโยชน์ให้เมือง
ไทย ทนทานต่อการเหยียดหยามและการพิสูจน์แนวคิดทั้งปวง  ความดีแบบ
นี้ผมเรียกว่า “รักแท้ เมืองไทย”  ได้ไหมครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติทั้งสอง
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ท่านได้บอกไว้ ว่าการที่เขาเก็บขยะตามถนน ล้างตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพราะ
เหตุผลที่คล้ายคลึงกันทั้งสองท่านว่า “ผมรู้สึกรักเมืองไทย”
 ความรู้สึกอีกประการคือ ความละอายแก่ใจ ผมเองเกิดมาบนแผ่น
ดินนี้มา ยังไม่เคยท�าอะไรที่ใกล้เคียงกับ ฝรั่ง ๒ คนนี้เลย ต้องถามตัวเองว่าเรา
รักเมืองไทยระดับไหน ไปถึงระดับ ”รักแท้” ไหม ท�าประโยชน์ให้กับประเทศ
นี้โดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน ทนทานต่อการเหยียดหยามและการพิสูจน์
แนวคิดทั้งปวง มันต้องใช้ความกล้ามากทีเดียวที่จะทวนกระแส ทั้งใจตนเอง 
และสายตาของผู้อื่น มองข้ามตัวตนของตัวเองซึ่งเป็นต้นเหตุของความขลาด
กลัวในการท�าความดีไป ซึ่งเจ้าตัวตนนี้มันจะใหญ่ขึ้นถ้าเราสั่งสมความเห็น
แก่ตัว แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเริ่มเสียสละตัวตนที่เป็นปัญหานี้ก็จะเล็กลง
ผมยังนึกถึงค�าของครูบาอาจารย์ที่ผมรักและเคารพมาก เมื่อครั้งที่ผมเรียนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนวิชา มีนวิทยา 
(Ichthyology) ท่าน  ศ.ดร. ทศพร วงศ์รัตน์ ได้กล่าวกับนิสิต ชั้นปีที่สี่ ในคาบ
เรียนสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะจบการศึกษา ว่า “ขอให้รู้จักเสียสละ และอย่า
ละเลยกับการท�าความดีเล็กๆน้อยๆ เพราะสุดท้ายความดีเล็กๆน้อยที่สะสมก็
จะกลายเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่” 

 ลองถามตัวเองดูนะครับว่า เราท�าอะไรที่แสดงความรักแท้ต่อแผ่น
ดินนี้บ้าง ตัวตนของเราที่สร้างปัญหาให้ใจเราทุกข์เสมอนั้นตัวมันใหญ่ไหม 
ถ้ายังไม่แน่ใจ ผมก็ขอให้ทุกท่านมองรอบๆตัว และเริ่มต้นด้วยการท�าความดี 
เล็กๆ น้อยๆ  กันเดี๋ยวนี้เลยครับ 

 ปล. ขอเชิญชวนมาท�าจิตอาสาด้วยการกวาดใบไม้ และเก็บขยะ
ในพื้นที่โรงเรียนรุ่งอรุณในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวของทุกวัน เพื่อเป็นการสะสม 
ความดีเล็กๆน้อยๆ และแสดงความ ”รักแท้” ที่มีต่อโรงเรียนของเรากันนะครับ
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ของหายมารับได้จ้า
 สวัสดีสมาชิกสารประถมทุกท่าน  ของหายมารับได้จ้าฉบับนี้ ครู
เรียมขอแจ้งว่าในงานคอนเสิร์ต “รักเมืองไทย”  วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีนักเรียน และผู้ปกครองท�ากระติกน�้า และต่างหูตกหล่นไว้ที่ โรง
ละครแห่งชาติ สามารถมาดูของและรับคืนได้ที่ครูเรียมค่ะ

 ต่อไปเป็นรายชื่อนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์  เมื่อเจอสิ่งของเครื่องใช้
หรือของมีค่าที่ผู้อื่นท�าหายก็น�ามาส่งคืนที่ครูเรียมด้วยความดีใจทุกคน ขอ
ขอบใจเด็กๆ ทุกคนมากค่ะ

ป.๑/๑
เด็กหญิง ปุญญภัสร์  เติมสุขสวัสดิ์
เด็กชายพงศธร ขวัญมงคลเจริญ
เด็กชายไชยทัศน์ ไตรรัตนวัฒน์
เด็กหญิง อาคิรา อัมพรพิศุทธิ์เลิศ

ป.๑/๒
เด็กหญิง พรนัชชา ผลิตผลการพิมพ์
เด็กชายภูดิท  จูระมงคล
เด็กหญิง สิทธานันท์  วิริยะสัจจะ

ป.๑/๓
เด็กชายปลื้ม บัณฑิตวงศ์ไพศาล
เด็กหญิง แพรฟ้า เรืองศรี
เด็กชาย พลพัชร เตชะไพบูลย์
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ป.๑/๔
เด็กหญิง มะลิ  วังซ้าย
เด็กหญิง อิทซาเบล ชัชชา โลว์
เด็กหญิง ณปภา ธงสินธุศักดิ์
เด็กชาย ธีทัต  สิทธิอาภากิจ
เด็กหญิง ชญานิศ ลีละศิธร
เด็กชาย ธีระพัทธ์ ธนินกิติวงศ์

ป.๒/๑ 
เด็กชาย ธนัท เลิศศิริพาณิชย์
เด็กชาย เขียนวาด   เสมทัพพระ
เด็กชาย นริศย์พงศ์   ส�าราญจิตต์
เด็กชาย ปัณณ์ จันทรประกายกุล
เด็กชาย ปิยะพัทธ์  เจตปิยะวัฒน์
เด็กหญิง ลัลลิสา สุจิวรพันธ์พงศ์

ป.๒/๓
เด็กหญิง ศุภารมย์ อุณหไพบูลย์
เด็กหญิง อาทิมา เดชารวีโรจน์

ป.๒/๔
เด็กหญิง อลิสชา  เรเชล  เซล
เด็กหญิง ภัควลัญชญ์  สวัสดิ์มูล
เด็กชาย จิรพัฒน์ ขุนทอง
เด็กชาย ณนนท์ เรืองจินดา
เด็กชาย พีระเมศร์  คงความดีมั่น
เด็กหญิง ลินิน สุดยอดบรรพต

ป.๓/๓
เด็กหญิง สุชญา ก่อเกียรติไกร
เด็กหญิง ลฎาภา เพ็งพูล
เด็กหญิง ธนัทอร โพธิ์ไพรทอง
เด็กหญิง พิมนารา กระจายวงศ์
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ป.๔/๑
เด็กหญิง ภาพพิมพ์   เสมทัพพระ
เด็กชาย ธิติพันธ์ อัศวเจษฎากุล

ป.๕/๑
เด็กชาย พีรพัฒน์ แป้นงาม

ป.๕/๓
เด็กชาย ณภัทร จิรธารานนท์
เด็กชาย ธารา เพ็ชรน้อย

ครูเรียมขอแจ้งรายการสิ่งของที่นักเรียนท�าหายในเดือนมิถุนายนแล้วยังไม่มีผู้
มาติดต่อรับ ดังนี้
ของมีค่า
ของใช้
  -ต่างหู ๑ ข้าง
 - อคูเลเล    ๑  เครื่อง
 - กระติกน�้า ๕ ใบ

 ครูเรียมขอให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อ  นามสกุล  ชั้น ไว้ที่ของใช้ส่วน
ตัวของตนเอง   ฝึกจ�ารายละเอียดของใช้และรักษาของใช้ของตนเองให้อยู่กับ
เรานานๆ   ถ้านักเรียนคนไหนรู้ตัวว่าท�าของหายสามารถมาสอบถามได้ ๓ ที่ 
คือ 
 ๑.ครูเรียมซึ่งอยู่ที่ห้องครูใหญ่ชั้น	๒		อาคารประภัสสร	
	 ๒.จป.	บริเวณประตูโรงเรียนประถม		
	 ๓.ห้องภาคสนาม	ครูสุวรรณ				โรจนดุล		
	 ตั้งแต่	เวลา	๐๘	:	๐๐	–	๑๗	:	๐๐	น.
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 คืนความสุขให้ลูก
บทความโดยพ่อหมี
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 เทอมสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ก�าลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว 
เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ ผมเองยังมีความรู้สึกราวกับว่า เพิ่งจะเที่ยวตอนปีใหม่ไปเมื่อ
ไม่กี่วันนี้เอง
 ในภาคเรียนที่ ๓ นี้ มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในรั้วรุ่งอรุณ สัปดาห์แรก
ก็ประเดิมด้วยกีฬาสีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ซึ่งยังคงมีความ
สนุกสนานเหมือนในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองก็ได้ร่วมแข่งกีฬาเพื่อสร้างสีสันให้
กับงาน ถึงแม้ครูจะบอกว่า เอาแค่เบา ๆ พอประมาณ แพ้-ชนะไม่ส�าคัญ แต่เมื่อลง
สนามไปแล้ว ผู้ปกครองวิ่งลืมตัวกันเลยทีเดียว มีแรงเท่าไหร่ ใส่ลงบนผืนหญ้าให้
หมด ... และก็หมดจริง ๆ ครับ ... หมดแรงไปตาม ๆ กัน
 ถัดมาก็เป็นงานนิทรรศการ “ดลใจ” ของทางเรือนศิลปะ ปีนี้มี Workshop 
“ทีแปรง แสง ... สีน�้า” ของศิลปินรับเชิญ อาจารย์น�าชัย สุภาแสง เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้มาร่วมเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการวาดภาพด้วยสีน�้า 
นิทรรศการนี้มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ

 ผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้มาคลุกคลี พูดคุยกับคุณครูศิลปะอยู่แทบทุก
วัน จนท�าตัวเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในเรือนศิลปะไปแล้ว แต่ยังไม่เจ๋งพอที่
จะเป็นผลงานศิลปะของเรือนนี้ อิอิอิ...
 ผมได้พูดคุย ได้ฟังความคิดเห็นของคุณครูศิลปะแต่ละท่าน ผมขอชื่นชม
แนวความคิด วิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้จากคุณครูไปสู่นักเรียน ซึ่งถ้าเปรียบ 
“กระบวนการสอน” เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ผมมั่นใจได้เลยว่า งานศิลปะชิ้นนี้ เป็น
ผลงานที่ทรงคุณค่ามาก ๆ ยากที่ใครจะมาเลียนแบบกันง่าย ๆ ครับ จิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูศิลปะโรงเรียนรุ่งอรุณมีความเป็นเอกลักษณ์สุด ๆ
 เริ่มตั้งแต่สถานที่เรียนก่อนเลยครับ ... ได้บรรยากาศสุด ๆ มีความเป็น
ธรรมชาติ นักเรียนก็ท�าตัวแบบธรรมชาติ บางคนก็เลื้อยเป็นงู ยุกยิกเป็นลิง คืน
คลานช้า ๆ แบบเต่า .... เอิ่มมมม... อันนี้จะธรรมชาติไปมั้ยอ่ะ?
 ใครยังไม่เคยเห็นว่า  บรรยากาศขณะที่นักเรียนนั่งเรียนศิลปะในภาค
บ่ายนั้นเป็นอย่างไร ลองเข้าไปดูคลิป VDO สั้น ๆ ที่ผมท�าไว้เล่น ๆ และลงไว้ใน 
Facebook ในหน้าเพจของผมได้ครับ Ittikun Kanokkantrakorn



88 สารประถมอุดมปัญญา

 ทุกคร้ังที่ผมเห็นนักเรียนมาเรียนศิลปะภาคบ่ายที่เรือนศิลปะ  ดูเค้ามี
ความสุข สนุกสนาน ในการท�างานศิลปะมาก เพราะอะไรเหรอครับ ... เพราะเด็ก ๆ 
ได้เลือกสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ในรูปแบบตนเอง ได้ท�าในสิ่งที่เค้าชอบ เท่านี้
ก็มีความสุขแล้ว

 ผมเคยถามคุณครูศิลปะว่า เด็กนักเรียนที่มีพรสวรรค์ มี DNA ทางด้าน
ศิลปะติดตัวมาแต่เกิดน่าจะได้เปรียบในเรื่องคะแนนที่สูงกว่าเด็กนักเรียนที่มีผล
งานศิลปะแบบธรรมดาใช่ไหมครับ
 คุณครูศิลปะตอบว่า อาจจะได้เปรียบแต่ไม่มากมายขนาดนั้น เพราะครู
ไม่ได้ให้คะแนนตรงผลงานศิลปะในตอนเสร็จเป็นชิ้นงานอย่างเดียว ครูจะสังเกต
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์ผลงาน ความตั้งใจ เอาใจใส่ในชิ้นงาน ครู
อธิบายเพิ่มเติมว่า  นักเรียนบางคนจริงจังมาก ท�างานแบบแทบจะเอาเป็นเอาตาย
กับมัน แต่สุดท้าย ผลงานกับไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันก็มี เห็นมากี่เทอมก็เป็นแบบนี้ 

 คุณครูบอกว่า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่า เด็กคนนี้ไม่เอาไหน หรือไม่มีหัว
ด้านศิลปะ!
 แต่คุณครูกลับมองในด้านบวกว่า องค์ความรู้ที่เด็กได้รับไป อาจจะอยู่ใน
ช่วงเก็บข้อมูล ประมวลผล และรอวันที่จะแสดงออกมาให้เป็นรูปเป็นร่าง บางคน
อาจจะช้าเป็นเทอม เป็น ๑ ปี ๒ ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น ไม่มีใครบอกได้ ครูขอ
ท�าหน้าที่แค่คอยสนับสนุน ผลักดัน ให้ก�าลังใจ เพื่อจะรอวันที่เด็กๆ ได้ประสบความ
ส�าเร็จในชิ้นงานในวันข้างหน้า

 ฉะนั้น ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงเป็นเกณฑ์ส�าคัญในการให้
คะแนนครับ
 โอ้ว!!! แม่เจ้า...อยากให้มีครูแบบนี้เยอะ ๆ ในโลกจังเลย...สาธุ สาธุ สาธ
 ขอบคุณคุณครูศิลปะทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ... ผมสัญญาว่า จะน�า
แนวความคิดดี ๆ มาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของผม ไม่ชี้น�าแนวความคิด อดทนรอ
คอยศักยภาพของลูก ไม่คาดหวังว่าจะได้ผลงานอันเลิศหรูอลังการ
  
 จาก	พ่อหมี	หัวหน้าคณะ	คสล.(คืนความสุขให้ลูก)	
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เก็บตกบรรยากาศงานแสดงดนตรี รักเมืองไทย
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รักเมืองไทย 

ชูชาติไทย 

ท�านุบ�ารุงให้รุ่งเรือง 

สมเป็นเมืองของไทย...






